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 تح |( , | دك لوألا يس لا

 © ةمدقم ©

 نمو انسفنأ رورش نم هللاب ذوعنو ءهيلإ بوتنو « هنيعتسنو «هدمحن هلل دمحلا نإ

 هلإ ال نأ دهشأو ءهل يداه الف للضي نمو ءهل لضم الف هللا هدهي نم ءانلامعأ تائيس

 هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هلوسرو هدبع ادمحم نأ دهشأو ؛ هل كيرش ال هدحو هللا الإ

 . اميلست ملسو نيدلا موي ىلإ ناسحإب مهعبت نمو « هباحصأو

 :دعب امأ

 هفلأ يذلا «مانألا ريخ مالك نم ماكحألا ةدمعا : ىمسملا باتكلا ىلع حرش اذهف

 يف -هللا همحر - دلو « يسدقملا دحاولا دبع نب ىنغلا دبع دمحم وبأ ملاعلا ظفاحلا

 ‹ةرجهلا نم ةئامسمخو نيعبرأو ىدحإ ةنس يناثلا عيبر سلبان لابج نم « ليعامجلا

 رصم يف يفوتو « هلاجرو ثيدحلا ملع اميسالو « ملعلا بلط يف ةديدع تاالحر لحرو

 ‹ ةفارقلا يف نفدو « ةئامتس ةنس لوألا عيبر نم نيرشعلاو ثلاشلل قفاوملا نينثالا موي

 مث «ثيدحلا يوار نع ةزجوم ةمجرتب حرشلا اذه يف تأدب دقو. هل رفغو هللا همحر

 ظ : ىلاتلا وحنلا ىلع هتبتر

 . ثيدحلا عوضوم نایب ()

 . ثيدحلا نتم يف ركذ نم مجارت اهنمو تاملكلا حرش (ب)

 ا خرشلا ا جا
 !/ هدئاوف عيمج بعوتسأ ال يأ ىلع < ثيدحلا دئاوف (د)

 نيب عمج وأ «لكشم فشك وأ «ثيدحلا ببس نم هيلإ جاتحي ام نايب (ه)
 . كلذ ريغ وأ ررقملا باتكلا يف ركذ امم ٠ هريغو ثيدحلا

 ةنسلل ثيدحلا ررقم وه مسقلا اذهو «ماكحألا ةدمع حرشب ماهفألا هيبنتا :هتيمسو

 . ةيمالسإلا دوعس نب دمحم مامإلا ةعماجل ةعباتلا ةيملعلا دهاعملاب ء ةطسوتملا ىلوألا

 عفان « هتاضرمل اًقفاوم ءههجول اًصلاخ -اعيمج- انلمع لعجي نأ لأسأ هللاو

 . ميرك داوج هنإ « هدابعل

 جراشلا



 3 ماسكحألا ةدمع حرش ماهقألا هييذت
 © فلؤم ا ةبطخ م

 كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأو . راهقلا دحاولا ءرابحلا كلملا هلل دمحلا

 هلوسرو هدبع ادمحم نأ دهشأو .رافغلا زيزعلا امهنيب امو ضرألاو تاومسلا بر ¿هل

 . رايخآلا راهطألا هباحصأو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص « راتخملا ىفطصملا

 :دعب امآ

 هيلع قفتا امن 'ماكحألا ثيداحأ يف ةلمج راصتخا ينلأس ناوخإلا ضعب نإف

 جاجحلا نب ملسمو « 2'”يراخبلا ميهاربإ نب ليعامسإ نب دمحم هللا دبع وبأ : نامامإلا

 ظ . هب ةعفنملا ءاجر “هلاؤس ىلإ هتبجأف "7يروباسينلا يريشقلا ملسم نبا

 نأو «هيف رظن وأ هظفح وأ هأرق وأ هعمس وأ هبتك نمو هب انعفني نأ هللا لأسأو

 مار و ی ا ی نوبل قيوم ی هيدر ا( ادع لحجم
 ( . ليكولا

Lele, 

 ماكحألا ىلع لد ام : ماكحألا ثيداحأو ءءيشلا ليلقت راصتخالاو « باتكلا اذهل فلؤملا فيلأت نيس نان( 1

 . :ةنوقلا لا نم ةا

 ةماع نم ذخأف ثيدحلا بلطل ةيمالسإلا دالبلا يف لقنتو « ىراخب يف ةئامو نيعستو عبرأ ةنس لاوش يف دلو (۲)

 مساب روهشملا حيحصلا عماجلا باتك : اًعفن اهمعأو اهمهأ « هلاجرو ثيدحلا يف اًبتك فلأو « راصمألا يثدحم

 , احيحص الإ هيف جرخأ ملو « ثيدح فلأ ةئامتس نم حيحصلا تجرخ : لاق هنأ هنع يور « (يراخبلا حيحص)

 . ىلاعت هللا همحر دنقرمس ىرف نم ةيرق يف نيتئامو نيسمخو تس ةنس رطفلا ديع ةليل يفوت

 امهمحر - يراخبلا ىلع ذملتتو . ثيدحلا بلطل ةيمالسإلا دالبلا يف لقنتو .روباسين يف نيتئامو عبرأ ةنس دلو (۳)

 تعمج : لاق هنأ هنع يور (ملسم حيحصاا مساب روهشملا حيحصلا باتك : اعفن اهمعأو اهمهأ اك فلأو -هللا

 روباسين يف نيتئامو نيتسو ىدحإ ةنس بجر نم نيرشعلاو عبارلا يف يفوت . ثيدح فلأ ةئامثالث نم حيحصلا

 . ىلاعت هللا همحر

 هللا همحر -فلؤملا نإ مث «ردانو دج ليلق هنكل « هيلع اقفتي مل ام هيف نأل ؛ عيمجلا يف ال ةلمجلا يف اذه (:)

 . ةقرفتم تاياور نم قايسب اًنايحأ ىتأيو « ملسم ظفلب اًنايحأو « يراخبلا ظفلب اًنايحأ ثيدسحلا قوسي - ىلاعت
 قوسي نكي مل هنأ , كلذ يف هرذعو راصتخالا عم ظفللا قايس يف عسوتلاو ىنعملا يعاري -هللا همحر - هنأكو

 . ملعأ هللا و ةدايز الو رييغت ريغ نم هب ديقتي ىتح ديناسألا نم نيعم قيرط ظفل



 ng £ ness لوألا سسس جلا
 ۾ ١- س ةراهطلا باتك

 . ةفاظنلا :ةغللا يف ةراهطلا

 يهو «رهطتلا سفن ىلع قلطتو .سجنلا لاوزو ثدحلا عافترا :حالطصالا يفو

 . ةيسح نيينعملا نيذهب
 اذه نمو ءلامعألاو قالخألاو ةديقعلا ةراهط يهو ,ةيونعملا ةراهطلا ىلع قلطتو

 ا | 4اهب مهيكرتو مهرهطت ةقدص مهلاومأ نم ذخإ ”نلامت ةلوق
 يتلا ةيرقلا نم هاتيجنو إل لوقو ا۸ لا | 4سجن نوكرشملا اَمّنِإ9 : كلذ لباقم

 مالزألاو باصنألاو رسبلاو خلا امنا ا «ثئابخلا لمعت تناك

 .140 :ةدئالبإ «ناطيشلا لمع نم سجر

 حاتفم اهنأل ؛ةراهطلاب مهبتك ماكحألا ثيداحأو هقفلا يف نوفنصملا أدب دقو

 نأو هللا الإ هلإ ال نأ ةداهش- نيتداهشلا دعب مالسإلا ناكرأ دكأ يه يتلا ةالصلا

 .روهطب الإ ةالص الف -هللا لوسر ادمحم

 ءدب دنع ملعتملا ركذت يهو «تاذلاب ءاملعلا هلصق امن نوكت ال دق ةبسانم مثو

 هللا هجو كلذب دصقي نأب ملعلا بلط يف ىلاعت هلل ةينلا صالخإو هبلق ريهطتب هملعت

 لاضنلاو ءاهتيامحو سانلا نيب اهرشنو ةيمالسإلا ةعيرشلا ظفحو «ةرخآلا رادلاو

 . ةريصب ىلع هللا اودبعي ىتح اعيمج سانلا نعو هسفن نع لهجلا عفرو اهنود

OO. 



 - ۵ ماكحألا ةدمع حرش ماهفألا هبينت
 م لوألا ثيدحلا م

 امنإ» :لوقي مکی هللا لوسر :لاق قاف باطخلا نب رمع نع ١-

 ىلإ هترجه تناك نمف ىون ام ئرما لكل امنإو -ةينلاب :ةياور يفو -تاينلاب لامعألا

 ةأرما وأ اهبيصي ايند ىلإ هترجه تناك نمو «هلوسرو هللا ىلإ هترجهف «هلوسرو هللا

 .«هيلإ رجاه ام ىلإ هترجهف اهجوزتي

 توين
 نم ناك قورافلا ,نيملسملا ءافلخ > ىناثو ,نينمؤملا ريمأ باطخلا نب رمع :يوارلا

 دل ةثعبلا دعب ةسداسلا وأ ةسماخلا ةنسلا يف ملسأ شرف ف رشا

 « هلم دهعب اي اذ قيدصلا ركب يبأ دعب ةفالخلا ىلوتو ءاهلك دهاشملا دهش نيملسملل

 WOT .ةجحلا يذ رخآ يفو «هدعب مايق ريخ اهب ماقف

 لايل ثالث دعب يفوتو «هتيب ىلإ لمحف رجشا ةالصل ربك دق نينمؤملا ريمأو «يسوجم
 عي ةشئاع ةرجح يف از ركب يبأو ماب يبنلا عم نفدو «نيرشعو ثالث ةنس
 هغ امايأو رهشأ ةتسو نينس رشع هتفالخ تناكف

 مقرب ملسمو هللا لوسر ىلإ يحولا ءدب ناك فيك :باب «(1) مقرب يحولا ءدب باتك يف يراخبلا هجرخأ ١-

 .لامعألا نم هريغو وزغلا هيف لخدي هنأو «ةينلاب لامعألا اغنإ» : تع هلوق :باب ( .۷)

 .هريغ نع هيلإ لاقتنالا ءيشلا ىلإ ةرجهلاو كرتلا :ةرجهلا
 :نيهجو ىلع مالسإلا يف تعقو دقو هنع هللا ىهن ام كرت :عرشلا يفو

 .ةنيدملا ىلإ ةكم نم ةرجهلا ءادتباو ةشبحلا ىترجه ىف امك .نمألا راد ىلإ فوخلا راد نم لاقتنالا :لوألا

 نم كلذ هتكمأ نه هيلإ نجاعو ةنيدملاب كلك ىلا رفحا نأ دعب كلذو .فاغالا زاد ىلإ كلا را نع رجلا: نالا
 راد نم لاقتنالا مومع يقبو صاصتخالا عطقناف ةكم نم ةنيدملا ىلإ لاقتنالاب صتخت كاذ ذإ ةرجهلا تناكو ,نيملسملا
 YT) /0) 0 ةفحت » .اًيقاب هيلع ردق نمل رفكلا

 لاق هتحصو هدئاوف ةرثكو ثيدحلا اذه عوم طع ىلع نوملسملا عمج أ :ىلاعت هللا همحر يوونلا مامإلا لاق

 .مالسإلا ثلث وه :نورخآو يعفاشلا
 ىلإ ةرجه يتقو لك يف ناترجه هيلع ضرفف دحأ لك ىلع ضرف ناميإلا نأ امكو» :هللا همحر ةيزوجلا ميق نبا لاق

 لاق هربخو هريغ رمأ ىلع هربخو هرمأ ميدقتو هربخب فوحلاو لكوتلاو ةبانإلاو صالخإلاو ديحوتلاب لجو زع هللا
 ةأرما وأ ءاهبيصي ايند ىلإ هترجه تناك نمو .هلوسرو هللا ىلإ هترجهف هلوسرو هللا ىلإ هترحه تناك نمف» : مو

 .«هيلإ رجاه ام ىلإ هترجهف اهجوزتي
 داز» ها .؛دحأ نع دحأ هيف بوني ال نيع ضرف هلك اذهف هناطيش داهجو هللا تاذ يف هسفن داهج هيلع ضرفو

 ,«داعملا



 تك CP sss لوألا رس لا
 . لامعألا نم ةينلا ةلزنم نايب :ثيدحلا عوضوم (أ)

 :تاملكلا حرش (ب)

 . ءيشب ءيش صيصخت رصحلاو « رصح ةادأ :امنإ

 دوصقم كرت وأ لعف وأ لوق نم ناسنإلا هب موقي ام وهو لمع عمج :لامعألا

 . ادصق ةقرسلا كرتو ءءوضولاو «نآرقلا ةءارق لثم

 لك نأ ىنعملاو «ةبحاصملل ءابلاو «ةدارإلاو دصقلا يهو «ةين عمج :تاينلاب

 . هل لقاع نم عقو اذإ ةينب ابوحصم نوكي نأ دبال لمع

 (ةينلاب لامعألا امنإ) : ظفلب هاور ثيدحلا ىور نم ضعب نأ يأ :ةينلاب ةياور يفو

 . سنجلا اهب دارملا نأل ؛ عمجلا ىنعمب اهنكل ‹ تاينلا درفم يهو

 ناس : ضرما

 هلل ةدابع هب دصق نإف « هلمعب دصق ام الإ ءرملل سيل ىنعملاو «دصق ام :ىونام

 . دصق ام هل ناك كلذ ىوس دصق نإو « هيلع بيثأو ةدابع راص

 : انه اهب دارملاو ؛ هتكرت : يأ «هترجه :لاقي ‹كرتلا : ةغللا يف ةرجهلا :هترجه

 . مالسإلا دالب ىنكس ىلإ اهنع لاقتنالاب «رافكلا دالب يف ىنكسلا كرت

 .ةنحلاو هناوضر ىلإ لوصولاو هنيد ىلإ :هللا ىلإ

 رجاهي نأ : هتايح يف هيلإ ةرجهلا ىنعمو <« مب دمحم انه هب دارملا :هلوسرو

 . هتنسب يسأتلاو هنم ملعتلاو هرصنل ؛ هتيعم ىف نوكيل هيلإ

 . هتعيرش ةماقإ ناكمو « هعابتأ ىلإ رجاهي نأ : هتافو دعب هيلإ ةرجهلاو

 يهو لجأ الو ءاهنم ىمسأ ال يتلا ةياغلا غلب دقف يأ :هلوسرو هللا ىلإ هترجهف

 . هلوسرو هللا ىلإ لوصولا

 . ةسائرلاو فرشلاو لاملاك هكردي ايندلا نم ءيش :اهبيصي ايند

 . ىثنأ :ةأرما

 تابغرلا قلعت ةرثكل ؛ ايندلا عاتم نم اهنأ عم ةأرملا صخو «اهحكني :اهجوزتي

 . ةفك يف ايندلا عاتم رئاسو ةفك يف اهنأكف « اهيف



 يي سس مي )ل | هسه ا ماكحألا ةدمع حرش مايفألا هييذت

 امك امهركذي ملو ءاهحكني ةأرما وأ اهيصي ايند نم يأ :هيلإ رجاه ام ىلإ هترجهف
 يغبني ال يذلا رجاهملا دارم انوكي نأ يف امهنأشل ًاًريقحت ؛ هلوسرو هللا ىلإ ةرجهلا ركذ

 ةرجهلاب امهديرم ةبتر طاطحنال اًنايبو ؛ هلوسرو هللا ىلإ الإ هترجه نوكت نأ

 :يلامجإلا حرشلا (ج)

 لاف باطخلا نب رمع نينمؤملا ريمأ هيف ثدحي ات ب اذه

 نم امف لمع لكل ةلماش اهنأو .لامعألا نم ةينلا ةلزنم نيب هنأ « مبيع يبنلا نع

 ىون ام ئرما لكل نأو «اًباقعو اًباوثو اداسفو ةحص اهيلع هرادمو «ةينب الإ لمع

 .هدضو ليلج ماس دصق نم هلمعب

 اهب ماق ةدابع لكب دصقي نأب «هتينب ومسلا يف ذ لماعلل اًبيغرت كلل

 . ةريقحلا بتارملاو نودلا دصقلا نع اهب دعتيو ٠ را رادلاو هللا هجو

 نورجاهملاف ءلامعألا ةيقب اهيلع ساقتل ؛ةرجهلاب ًالثم ميع يبنلا برض مث

 اهب توافتي ىتش تاين ىلع مهنكلو «ةيمالسإلا دالبلا ىلإ ا مهدالب نوكرتي

 اًبلط هلوسرو هللا ىلإ رجاه نمف «دحاو لمعلا نأ عم اريك اًثوافت مهترجه باوث .
 ىلعأو «تاياغلا لجأ هتينب غلب يذلا صلخملا رجاهملا كلذف «هنيدل ةرصنو هللا باوثل

 ايندلا عاتم ىلإ هتينب طحنا يذلا كلذف اهعتمو ايندلل الط رجاه نمو «تاجردلا

 .بيصن نم ةرخآلا يف هل سيلو
 :ثيدحلا دئاوف (د)

 ١- ةينلا بسحب اهيلع ءازجلاو لامعألا ةحص رادم نأو لامعألا يف ةينلا ةمهأ.نايب .

 .كلذ ةليضف نايبو -ىلاعت -هلل ةينلا صالخإ ىلع ثحلا -؟

 .كلذ ةراقح نايبو .ةرخآلا لمعب ايندلا ةدارإ نم ريذحتلا -۳

 .ىون ام ئرما كل نأو .مهتاين يف نوتوافتي سانلا نأ ٤-

 .هتراهطب ىون ام رهطتم لكلو «ةينب الإ نوكت الف .لامعألا نم ةراهطلا ٠-

 .ثيدحلاب داهشتسالا لحم هذه

 دعاوقلاو لوصألا ركذي ثيح «هنايبو هتغالب لامكو مسي يبنلا ميلعت نسح -5

 .لاثملاب اهحضوي مث «ةيلكلا



 ها
 0 يناثلا ثيدحلا و

 اذإ مكدحأ ةالص هللا لبقي ال» :لاق مدي جيا يبنلا نأ هلل ةريره يبا نع ٣-

 .«ًاضوتي ىتح ثدحأ

 ميم
 اهدهشو ءربيخ ماع ملسأ «يسودلا رخص نب نمحرلا دبع ةريره وبأ :يوارلا

 «ثيدحلا ىلع هصرحب سيب يبنلا هل دهشو «هثيدحب ىنتعاو اع يبنلا مزالو

 هوحن يورو «هثيدحب انملعأو « مرر هللا لوسرل انمزلأ تنك : عف مقام رمع نبا هل لاقو

 .هرصع يف ثيدحلا ىور نم ظفحأ ةريره وبأ ناك :يراخبلا لاقو هاب رمع نع

 عبس ةنس يفوت ءانيدح )٥۳۷٤( مي يبنلا نع هل يور هنأ ملعلا لهأ ركذ

 . هتك ةنيدملا يف نيسمخو

 . ءوضو نودب ةالصلا مكح نايب :ثيدحلا عوضوم (أ)

 ريبكتلا اهلوأ ةصوصخم لاعفأو لاوقأ تاذ ةدابع :عرشلا ىف ةالصلا :ةالص

 . طئاغلاو لوبلاك ءوضولا ضقني ام لك : انه ثدحلاو «ثدحلا هنم عقو :ثدحأ

 الصلل ةراهطلا بوجو : باب «(۲۲۵) مقرب ملسمو «ةالصلا يف :باب «250515) مقرب يراخبلا هجرخأ -

 اهداضي امب ىتأ هنأل ؛ ةحيحص هتالص نأ ةريخألا ةدعقلا يف ثدحأ نم نإ :لاق نم ىلع در هيف :لاطب نبا لاق

 («يرابلا حتف».هرخآ ىف اذكو هدسفأل لالخ يف أرط ول جحلا يف عامجلاك وهف اهل دسفم اهءانثأ يف ثدحلا نأب بقعتو

(5594/1). 

 تاوفل نوكي دق لوبقلا يفن نأ :امهدحأ : :نيهجو نم (ثدحأ اذإ مكدحأ ةالص هللا لبقي الد :لوق:ميقلا نبا لاقو

 اذإ ةأرملا بيطتو رمخلا ترشو فارعلا قيدصتو قابإلاك لوبقلا نم عنمي مرحم ةنراقمل نوكي دقو «همدعو طرشلا

 .هوحلو ةالصلل تجرخ
 دارأ نم ىلع لفقملا تيبلاك اهنع دودصم هنأو اهيف لوخدلا هل لصحي مل هنأ يضتقي حاتفملاب حاتتفالا مدع نأ : يناثلا

 ةدودرم يه لب اهنم بولطملا اهرثأ اهيلع بتري مل هنأو اهب دادتعالا مدع هانعمف لوبقلا مدع امأو «حاتفم ريغب هلوخد

 )١/ 15١(. «ميقلا نبا ةيشاح» .ها .هيلع



 متت ماكحألا ةدمع حرش ماسهفألا هيدنت
 حسم مث «نيقفرملا ىلإ نيديلا مث ءهجولا لسغ :وهو ءوضولاب رهطتي :ًاضوتي

 .نيبعكلا ىلإ نيلجرلا لسغ مث نينذألاو سأرلا

 :يلامجإلا حرشلا (ج)

 لضفأو «تاعاطلا لجأ نم اهنأل ؛لجو زع هللا دنع ميظع نأش ةالصلل
 برقتي نأ عنتما ميظعلا نأشلا اذه لجألو «هبرو دبعلا نيب ةلص يهو «تابرقلا

 نع هاف ةريره وبأ كلذب ثدح امك «ةراهط ىلع نوكي ىتح هبر ىلإ اهب دبعلا

 .ًاضوتي ىتح ثدحأ اذإ اهيلع هبيثي الو دبعلا ةالص ىضري ال هللا نأب ل يبل

 :ثيدحلا دئاوف (د)

 «لوبقم وهف عرشلا قفو ىلع ناك امف ء.دودرم اهنمو «لوبقم اهنم ةالصلا نأ ١-

 يبنلا لوقل ؛تادابعلا رئاس اذكهو .دودرم وهف هقفو ىلع نكي مل امو

 .دودرم يأ «در وهف انرمأ هيلع سيل ًالمع لمع نم» : مي
 ولو ثدحملا اهالص اذإ لبقت ال ةزانجلا ةالص ىتح اهلفنو اهضرف ةالصلا نأ -؟

 . لستغي نأ لبق ىلص اذإ بنجلا كلذكو ءأضوتي ىتح ايسان ناك

 امب هللا ىلإ برقتلاو ءاهلبقي ال هللا نأل ؛اضوتي ىتح مارح ثدحملا ةالص نأ -۳

 .ءازهتسالا نم عونو «هل ةاداحم هلبقي ال

 ىلع وهو «ىرخأ ةالص تقو هيلع لخد مث .ةالصل ًاضوت اذإ ناسنإلا نأ -4
 .ةيناث ةرم ءوضولا هيلع بجي مل هتراهط

 .ةراهطب الإ ىلاعت هللا اهلبقي ال ثيح ةالصلا نأش ميظعت ٠٥-

 ف قف



 . لوألا وس لا

 © ثلاثلا ثيدح لا و

 يبنلا نأ ملط ةشئاعو «ةريره يبأو «ءصاعلا نب ورمع نب هللا دبع نع -۳

 .''«رانلا نم باقعألل ليو» :لاق مسا

 مد
 :ةاورلا

 .ةدابعلا ريشك ناك .يمهسلا يشرقلا لئاو نب صاعلا نب ورمع نب هللا دبع ١-

 ةريره يبأ نع ترثك امك «هنع ةياورلا رثكت مل نكل ٠ مدي يبنلا ثيداحأل اًظفاح

 نع لقنو ؟ىتمو ناك نيأ هتوم ىف نوخرؤملا فلتخا «ةدابعلل اعطقنم ناك هنأل ؛ هان

 . ي نيتسو ثالث ةنس ةجحلا يذ رخآ ةرحلا يلايل تناك هتافو نأ دمحأ مامإلا

 .(15) مقر ثيدحلا يف هتمجرت تقبس ةريره وبأ -؟

 يميتلا يشرقلا رماع نب نامثع نب هللا دبع ركب يبأ تنب نينمؤملا مأ ةشئاع +

 دعب ةكم ىف ا يبنلا اهجوزتو «مالسإلا يف تدلو ءاهيبأ نعو اهنع هللا يضر

 يهو ةنيدملا يف اهب لخدو «نينس تس ةنبا يهو «ةدوسب هجاوز لبقو «ةجيدخ توم

 نم ريبك بناج ىلع تناكو «ةنس ةرشع ينامث ةنبا يهو اهنع يفوتو «نينس عست ةنبا

 ءاسنلا ىلع ةشئاع لضف» : م يبنلا اهيف لاق «ملعلاو مهفلاو لقعلاو لضفلا

 يف ايار سانلا نسحأ تناك :ءاطع لاقو «"«ماعطلا رئاس ىلع ديرثلا لضفك

 لسغ بوجو :باب «0-514) مقرب ملسمو يلعلاب هتوص عفر نم :باب )٠١« مقرب يراخبلا هجرخأ / ١-

 ا

 0 سة

 000 00 هاو دال ذخألاو ةيآلا يف املو اهيف ال انمار

 ءاسنلا نم لمكي ملو «ريثك لاجّرلا نم لمك ١ : متو هللا لوسر لاق :لاق هيت هتاف يرعشألا ىسوم يبأ نع -۲ / ۳

 يراخبلا هاور . .« ماعطلا رئاس ىلع ديرُلا لضفك ءاسنلا ىلع ةشئاع لضفو «نوعرف ةأرما ةيسآو نارمع تنب ميرم الإ

 ۲٤٤١(. 5 ۳۷۷۰ «۳۷1۹) مقرب (۱۳۳/۷) ةشئاع لضف :باب ««ةباحصلا لئاضف» باتك ىف

 .محل هعم نوكي دقو محللا قرمب زبخلا درثي نأ ةثلثملا حتفب :«ديرثلا لضفك» :هلوق :يوانملا لاق

 هنم ةيافكلا غولبو هلوانت رسيتو هغاسم ةلوهسو هعفن نم ديرثلا يف امل ؛ديرث الب هسنج نم :«ماعطلا رئاس ىلع»

 «نهذلا ةدوجو قطنملا ةبوذعو قلخلا نح هه تعا اه توف «غضملا يف هنوؤملا ةلقو قوقلاو ةذللاو «ةعرسب

 .(ريدقلا ضيفا ها .كلذ ريغو «لعبلا ىلإ ببحتلاو ءلقعلا ةناصرو «يأرلا ةنازرو



 ماسكحألا ةدمع حرش مايفألا هنت = 22555 59 ڪڪ

 هيف اهدنع اندجو الإ هنع ةشئاع انلأسف رمأ انيلع لكشأ ام :ىسوم وبأ لاقو «ةماعلا

 ناضمر يف ةنيدملا يف اهتافو تناكو ًاريثك املع ةمألا يف ترشن ىتح تمت ملو الع

 . هتوف نيسمخو نامت ةنس

 .ءوضولا يف ريصقتلا مكح نايب :ثيدحلا عوضوم (أ)

 :تاملكلا حرش (ب)

 ءرانلا يف داو :ليقو ءديدهتو ديعو ةملك يهو .باقعألل هربخ ًادتبم :ليو ظ

 . باذع ىنعمب :ليقو

 يتلا باقعألا اهب دارملاف .دهعلل «لا» و «بوقرعلا وهو بقع عمج :باقعألا

 . ءوضولا يف اهلسغ لمكي مل

 ليولا نأ يأ «ليو» ةملكل نايب رورجملاو راجلاو :ةرحخآلا ران يأ :رانلا نم

 .رخآ باذع نم ال رانلا نم باقعألل

 :يلامجإلا حرشلا (ج)

 يف ةالصلاب الالخإ اهب لالخإلا ناكو ءةالصلا طورش مهأ نم ةراهطلا تناك ال

 نم ءيشب لخأ نم دعوت ثيح ةراهطلاب لالخإلا نم اع يبنلا رذح «عقاولا

 ليو» : مشع لوقي ثيح ءوضعلا كلذ ىلع رانلا نم باذعب ةراهطلا ءاضعأ
 يتلا ةيضقلا يف ريصقتلا لحم تناك اهنأل ؛كلذب باقعألا صخو «رانلا نم باقعألل

 .لوقلا كلذ مي يبنلا اهيف لاق

 :ثيدحلا دئاوف (د)

 . ريهطتلاب ءوضولا ءاضعأ باعيتسا بوجو ١-
 . كلذ نم ءيشب لخأ نم ىلع ديعولا -؟

 بولا راک مم یک رجب اهلا اعا نش نك ریا ا ۴

 . نيتفوشكم اتناك اذإ بجاو ءوضولا يف نيلجرلا لسغ نأ - ٤

 . لمعلا سنج نم ءازجلا نأو «لامعألا ىلع ءازجلا تابثإ -5



 تح | 6٠١ه والا رس لا

 ا س و دوؤصوتي اولعجف ,رصعلا ةالص مهتكردأ دقو ا يبنلا مهكردأف

 , ثالث وأ نيترم (رانلا نم باقعألل ليو» :لوقي هتوص ىلعأب م ىدانف مهلجرأ

 ىأر تَرَ يبنلا نأ ملسم حيحص يف امك وهف ةريره يبا ثيدح يف هببس امأو

 . (رانلا نم باقعألل ليو» : مڭ لاقف هيبقع لسغي مل الجر

OO 



 هلا ماكحألا ةدمع حش ماهقألا هنت
 ام

 يف لعجيلف مكدحأ ًاضوت اذإ) : لاق لج ا يبللا نأ ياض هم هريره نبا نع

 يدب لسفيلف ؛هموت نم مكدححأ ظقيتسا او ؛رتويلف رمجتسا نمو .رشتنيل مث ءام هفنأ ّْ

 .(هدي تتاب نيأ يردي ال مكدحأ نإف ؛اًنالث ءانإلا ىف امهلخدي نأ لبق

 .(ءاملا نم هيرخنمب قشنتسيلف» : ملسمل ظفل يفو

 . «قشنتسيلف ًاضوت نم» : ظفل يفو

 ا
 .(۲) مقر ثيدحلا يف هتمجرت تقبس هات ةريره وبأ :يوارلا

 :ثيدحلا عوضوم (آ)

 . ةراهطلا عاونأ نم ءيش نايب

 :تاملكلا حرش (ب)

 . ءوضولا يف عرش :ًاضوت اذإ

 ظفللا هرسفي امك « قاشنتسالا عضولاب دارملاو ءرمألل ماللاو « عضيلف :لعجيلف

 . نطرغلا اذهل فلولا هكذا دقو هلم ىف .ىتاثلا

 .رمألل ماللاو هقشنتسا يذلا ءاملا هفنأ نم جرخيل :رثتنيل مث

 راثئتسالا يف راتيإلا : باب «(731) مقرب ملسمو ءارتو رامجتسالا :باب )۱١١(« مقرب يراخبلا هجرخأ - ٤
 .رامجتساالاو

 وهو ؛ءاملا ىلع ةساجنلا دورو نيبو ةساجنلا ىلع ءاملا دورو نيب ةقرفتلا ىلع ثيدحلا اذهب لدتساو :رجح نبا لاق
 قلطم نأل ؛ رظن هيف ريغتي مل نإو «سيجنتلا رثؤت اهنوك نكل حيحص وهو ءاملا يف رثؤت ةساجنلا نأ ىلعو رهاظ
 نبا هلاق «نونظملاب ةهاركلا نم دشأ نقيتملاب ةهاركلا نوكت نأ لمتحيف سيجنتلاب تالا صوصخ ىلع لدي ال ريثأتلا
 ( يرابلا حتفا ٠ .رييغتلاب الإ سجني ال ءاملا نإ : لوقي نم ىلع ةيعطق ةلالد هيف تسيل هنإ :هدارمو ءديعلا قيقد
(/5)). 

 كلذ يف فلتخا دقو ظاقيتسالا دنع ءوضولا ءانإ ىلإ ديلا لاخدإ نم عنملا ىلع لدي ثيدحلاو :يناكوشلا لاقو
 )١/ ١۷١(. «راطوألا لين . ليللا مون يف بوجولا ىلع دمحأ هلمحو بدنلا ىلع روهمجلا دنع «رمألاف



 هسا جسم لوألا ريس لا
 رثأ نم امهيلع ام ليزيل ؛اصحلا يهو ءرامجلاب هربد وأ هلبق يف حسمت :رمجتسا

 . طئاغلاو لوبلا

 هب لصحي اميسح اعبس وأ اسمخ وأ ادل رتو هرامجتسا لعجيلف :رتويلف

 | ظا .رمألل ماللاو ءءاقنإلا

 ر ا ةفيالب .ءاملاب ريهطتلا لسغلاو ءرمألل ماللا :لسغیلف

 نم لئاس هيف ءانإ لك وأ «هب ًاضوتي يذلا ءاملا ءانإ :انه دارملاو ءءاعولا :ءانإلا

 اا

 . تالسغ ثالث يأ «لسغيل قلطم لوعفم :اًنالث

 . اًثالث لسغلاب رمألل ليلعت ةلمجلاو ملعي ال :يردي ال مكدحأ نإف

 . همون نيح تناك :هدي تتاب

 .رمألل ماللاو «هفنأ نطاب ىلإ هسفنب ءاملا بذجيلف :قشنتسيلف

 ابقُث امهو «اًعيمج امهمضبو ءءاخلا رسكو ميملا حتفبو ءءاخلاو ميما حتفب :هيرخنمب

 . هفنأ

 :يلامجإلا حرشلا (ج)

 عاونأ عيمج تبعوتسا اهنأ «ةراهطلاب اهتيانعو ةيمالسإلا ةعيرشلا لامك نم

 لامك يف عاونأ ةثالث ىلإ مدي د اذه يفو ءاهل تالمكملا ةراهطلا

 ا وتقول

 هسفنب هبذجي يأ «ءاملا قشنتسي نأب ءءوضولا يف هجولا ةراهط ليمكت ىف :لوآلا

 . هفنأ لخاد كنان ريل حيا ىلإ هرثني مث «هفنأ لخاد ىلإ

 . جراخلا رثأ ةلازإل ؛ربدلاو لبقلا يف حسمتلا وهو '”رامجتسالا يف :يناثلا

 تاحسم عبرأب ىقنأ نإو ءاهيلع رصتقا ثالثب ىقنأ اذإف ءرتو ىلع هعطقي نأ هلامكف

 هريغو ئضوتملا سمع ةهارك . باب c(TYA) مقرب ملسمو ءاآرتو رامجتسالا تاب (I1 مقرب يراخبلا هجرخأ )١(

 اغ لق اا ااغ ا



 = ماكحألا ةدمع حرش مايقألا هددت
 نأ نيرا سر ل لا هاهتنم نوكيل ؛اذكهو ةسماخ داز

 .رتو ىلع يهتنت

 نم ههبشو ءاملا ءانإ يف اهلاخدإ لبق مونلا نم مايقلا دعب ديلا لسغ يف :ثلاثلا

 تتاب نيأ يردي ال مئانلا نأب ,كلذ ةمكح نيبو اًنالث اهلسغب مدي رمأ .تالئاسلا

 .هدي

 :ثيدحلا دئاوف (د)

 لبق هلحمو ,ءوضولا يف هنم هرثنو فنآلا لخاد ىلإ ءاملا قاشنتسا بلط - ١

 . هجولا لسغك اًضرف نوكيف ؛هلسغ مامت نم وهو «هجولا لسغ
 .ءاقنإلا بجاولاو .هنودب ىقنأ ولو «رتو ىلع رامجتسالا عطق بلط -؟
 ' ءاملا ءانإ امهلخدي نأ لبق ,تارم ثالث مونلا نم مئاقلا يفك لسغ بلط ۳

 . تالئاسلا نم ههبشو

 .هدي تتاب نيأ يردي ال مئانلا نوك كلذ ىف ةمكحلا نأ - £

 اًناميِإ فلكملا دادزيل هتمكح نايبب مكحلا طبر ثيح دي يبنلا ميلعت نسح -ه

 .اهلامكو ةعيرشلا ومس كلذب نيبتيو «هب

 .اهل طايتحالاو ةراهطلاب ةيانعلاب ةيمالسإلا ةعيرشلا لامك ١-

 ف قرف



 © سماخلا ثيدحلا م

 مئادلا ءاملا يف مكدحأ نلوبي ال» :لاق متي يبنلا نأ ف ةريره يبأ نع -ه

 . «بنج وهو مئادلا ءاملا يف مكدحأ لستغي ال : ملسملو (هيف لستغي مث «يرجي ال يذلا

 هارب
 . (۲) مقر ثيدحلا يف هتمجرت تقبس . عون ةريره وبأ :يوارلا

 :ثيدحلا عوضوم ()

 . ةبانحلا نم هيف لاستغالاو دكارلا ءاملا يف لوبلا مكح نايب

 :تاملكلا حرش (ب)

 . ديكوتلا نونب هلاصتال حتفلا ىلع ىنبم اهدعب لعفلاو ةيهان ال :نلوبي ال

 د رقما تنال :مئادلا

 . مئادلل ريسفت وهو نايرجلاب هناكم نم لقتني ال :يرجي ال يذلا

 لاو دف لتي ره مت رتا و فر نبع اار لا ل

 . يهنلا ةمكح ىلإ ةراشإلا ةلمجلا يفف « هيف لستغي نأ هرمأ رخآ نأ عم هيف نلوبي ال

 . لوألا ريغ لقتسم ثيدح وهو ملسم حيحص يف يأ :ملسملو

 . اهب موزجم اهدعب لعفلاو ةيهان ال :لستغي ال

 ‹ ينم لازنإ وأ عامج نم لسغلا هيلع بجو نم وهو «ةبانج وذ :بنج وهو

 . لاحلا ىلع بصن عضوم ىف ةلمجلاو

 ءاملا ف لوبلا نع ىهنلا اف (YTAY)» مقرب ملسمو «مئادلا ءاملا ىف لوبلا تاب TY)» مقرب يراخبلا هجرخأ - ۵

 .دكارلا
 :انلق «هيف لوبلا نع هيهنك مئادلا ءاملا يف ةبانجلا نم لسغلا نع ىهن هنإ :مهلوقو :ىلاعت هللا همحر ةمادق نبا لاق

 «هليصفت يف ال مكحلا لصأ يف ةيوستلا يضتقي نارتقالاو هب وضوتلا نم عنملا وهو ءاملا يف رثؤي هنأ ىلع لدي ىهنلا

 اذه تبث اذإ ءانركذ ام ليلدب رابخألا يف درو امك ؛ماثآلاو بونذلا ىقني هنوكل ؛ةراهط لسغلاو ءوضولا يمس امنإو

 عنم «ملسم هاور «بنج وهو مئادلا ءاملا يف مكدحأ لستغي ال» : مي يبنلا لوق ةيروهطلا نع هجورخ ىلع ليلدلاف
 هلامعتسا زجي ملف ةالصلا نم عنام هب ليزأ هنألو «هنع هني مل اعنم هديفي هنأ الولف «هیف لوبلا نم هعنمك هيف لسغلا نم

 .(۲۹ /۱) (ىنغملا) . ةساجنلا ةلازإ يف لمعتسملاك ىرخأ ةراهط ىف



 د ا 7 ت < ل يح ر ا ر ماسكحألا ةدسمع حرش ماهفألا هسينت

 :يلامجإلا حرشلا (ج)

 اذه يفو «ررضلا بابسأ نع دعبلاو ةراهطلاب ةريبك ةيانع ةيمالسإلا ةعيرشلل

 دكارلا ءاملا يف لوبلا نع ادكؤم اًيهن ىهن مسرب يبنلا نأ هان ةريره وبأ ربخي ثيدحلا

 لربلا اهتم لق ىلا ارال اجاب هرات يضتتي كلذ نال يرجي يذل
 فيكف .هنم لستغيف هسفن لئابلا O Tl اذه لمعتسا نم لک رضتف

 ءاملا يف بنجلا لاستغا نع ماب ىهَت امك !؟دعب اميف هل اًروهط نوكيس امب لوبي
 .ةبانحلا راذقأو خاسوأب ءاملا ثولي كلذ نآل ؛دكارلا

 :ثيدحلا دئاوف (د)

 ناك نإ چ يهنلاو يرجي ال يذلا مئادلا ءاملا يف لوبلا نع يهنلا ١-

 هنم دهشأ لب لوبلاك طئاغلاو «ةهاركللف الإو «ءاملا كلذ نولمعتسي سانلا

 نكل رقتسي الو ءاملا عم يرجي لوبلا نأل ؛يرجي يذلا ءاملا يف لوبلا زاوج “1

 .هيلع هرذقي هنأل ؛هيف نلوبي الف هلمعتسي دحأ ءاملا لفسأ يف ناك نإ

 ناك نإ ميرحتلل ىهنلاو «ةبانجلا نم مئادلا ءاملا يف لاستغالا نع يهنلا -۳

 .ةهاركللف الإو .سانلا نم هلمعتسي نم ىلع هدسفي
 . يراجلا ءاملا يف ةبانجلا نم لاستغالا زاوج - 4

 .ررضلا بابسأ نع دعبلاو ةراهطلاب اهتيانعل ؛ةيمالسإلا ةعيرشلا لامك -5

 :(هيسنت) (ه)

 هنأل ؛دكوأ ليلقلا يف يهنلا نكل «ليلقلاو ريثكلا ءاملا نيب قرف ال ثيدحلا رهاظ
 ثولتي وأ لوبلاب رثأتي نأ نكمي ال يذلا د ريثكلا ءاملاو «ًاريغتو اًتولت عرسأ

 . ىهنلا يف لخدي ال رحبلا ءامك لاستغالاب

 رثأتي نأ نكمي ناك نإف «نيتاسبلا يف ىتلا كربلا هايمك ةنيعم ةرتفل مئادلا ءاملا امأو

 .يهنلا يف لعتاد هنإف «هيلع ديدجلا ءاملا دورو ءطب وأ هتلقل «لسغلاب ثولتي وأ لوبلاب

 . ملعأ هللاو .هيف هلوخد رهظي الف الإو



 كح ( م لوألا يس دلا

 © سداسلا ثيدحملا و

 مكدحأ ءانإ يف بلكلا برش اذإ» :لاق مديح يبنلا نأ هون ةريره يبأ نع -5

 . «بارتلاب نهالوأ» :ملسملو «اعبس هلسغيلف

 ءانإلا يف بلكلا غلو اذإ» :لاق مسي يبنلا نأ لفغم نب هللا دبع ثيدح ىف هلو

 . «بارتلاب ةنماثلا هورفعو اعبس هولسغاف

 را
 :نايوارلا

 ١- مقر ثيدحلا يف هتمجرت تقبس :ةريره وبأ )۲(.

 كسمي ناكو «ةرجشلا تحت ناوضرلا ةعيب عياب :ينزملا لفغم نب هللا دبع -؟

 نب رمع مهثعب نيذلا ةرشعلا ءاهقفلا دحأ وهو « مسي هللا لوسر هجو نع اهناصغأب

 . هنري نيسمخو عست ةنس اهيف تامو «ةرصبلاب سانلا اوهقفيل يون باطخلا

 .بلكلا ةساجن ريهطت ةيفيك نايب :ثيدحلا عوضوم )ً)

 :تاملكلا حرش (ب)

 . هصم وأ « لئاوسلا نم هوحنو ءاملا بع :برش

 .بالكلا عيمج لمشيف سنجلا قارغتسال لاو «فورعم ناويح :بلكلا

 . تالسغ عبس يأ احب . رمألل ماللا :هل ا

 ا او ا .نهنم ىلوألا :نهالوأ

 غولو مكح :باب (۲۷۹) مقرب ملسمو ءناسنإلا رعش هب لسغي يذلا ءاملا :باب )۱۷١( مقرب يراخبلا هجرخأ -5

 بلكلا

 روث يبأو ديبع يبأو يعفاشلا لوق اذه ««بارتلاب نهارخأ وأ ,نهالوأ اعبس ءانإلا لسغيو» :هللا همحر رذنملا نبا لاق
 تت يبنلا رمأ يف سيلف دوجوم هيف غلو يذلا ءاملل ةساجنلا تابثإ ىلع ليلدلاو :ركب وبأ لاق ,يأرلا باحصأو

 هدابع دبعتي دق هللا نأ كلذو ؛بلكلا هيف غلي يذلا ءاملا ةساجن ىلع ليلد اعبس هيف بلكلا غولو نم ءانإلا لسغي نأب

 بنحلا رمأ كلذكو «ةساجنل ال ةدابع لسغ اهيلع ةساجن ال يتلا ءاضعألا لسغب مهرمأ نأ هب مهديعت اممف ماش امب

 .(50ا//١1) «طسوألا» .«لاستغالاب



 5-0 ماكحألا ةدمع حش مامفألا هنت
 . هكرحو هناسل فرط لخدأ وأ برش يأ :غلو

 . بارتلا وهو رفعلاب هوكلدا :هورفع

 . قاصلإلل ءابلا :بارتلاب

 نم هتاقولخم ضعب نع جتني امب ميلع ءريبخ ميكح ندل نم ةيمالسإلا ةعيرشلا

 نأ بطلا تبثأ دق بالكلا يه اهو .ءاهرطخ ليزي ام اهعفاديو اهمواقي ابو ءرارضأ

 نع ءاج امب اهريهطتب الإ ءاهترضم عفدنت الو لوزت ال راذقأو تابوركيم اهباعل يف
 هللا لوسر نع ناثدحي لفغم نب هللا دبعو ةريره وبأ وه اهو ٠ يا هللا لوسر
 كلذ ىلع دازيو «ءاملاب تارم عبس بلكلا هيف غلو ءانإ لك لسغي نأ رمأ هنأ « هي

 و و او

 :ثيدحلا دئاوف (د)

 لوب نم هندب نم جرخي ام لك كلذكو .«سجن هقير يأ بلكلا باعل نأ - ١

 .امهريغو قرعو

 :تاساحتلا ظلغا هعساحم نأ ٢

 نأ نسحألاو «بارتب اهادحإ .تارم عبس بلكلا هيف غلو ام ريهطت بوجو ٣-
 . ىلوألا نوكت

 نرو لو نيف. كا ريمطتلا فب يرق اع يرن طلا يوا ك1

 . ىلوأ باب نم امهوحنو

 اذإ الإ كلذ ريغب رهطي الف «ءاملا عم بارتلاب ريهطتلا بوجو يف صن ثيدحلا -4

 ردع

 ثيح «هب ءاج ام ةحصو هقدص ىلع ةلادلا مسيء يبنلا تايآ نم ةيآ تابثإ -5

 ار قرم هيلع ليه امو تكلا ا 2 فسدت تطلع



 لوألا ولا

 :(عمجو فالتخا) (ه)

 نهالوأ» :ملسمل ةياور يفو ‹تارم عبس هلسغيلف ةريره يبأ ثيدح يف

 «بارتلاب ةنماثلا هورفعو اعبس هولسغاف» : لفغم نب هللا دبع ثيدح امأ ««بارتلاب

 . اهنم بارتلا ناكمو تالسغلا ددع يف ةريره يبأ ثيدح فلاخي هنأ هرهاظف

 ةنماث اهنأ لفغم نب هللا دبع ثيدح ىف ةنماثلاب دارملا :لوقن نأ امهنيب عمجلاو

 الف اذه ىلعو ؛ةريخألا اهنأ رابتعاب ال «ءاملاب تالسغ عبسلا ىلع اهتدايز رابتعاب

 . ملعأ هللاو . ىلوألا يف نوكت نأ هفلاخي

OG 



 ماكحألا ةدمع حرش مايهقألا هبينت

 © عباسلا ثيدحلا م

 ‹ هئانإ نم هيدي ىلع غرفأف ءوضوب اعد نامثع نأ هت نامثع ىلوم نارمح نع -ا/

 مث اًثالث هيلجر اتلك لسغ مث هسأرب حسم مث ءاثالث نيقفرملا ىلإ هيديو ءاثالث ههجو لسغ

 وحن ًاضوت نما : مّ لاق مث ءاذه يئوضو وحن أضوت ميم يبنلا تيأر :لاق

 .«هبنذ نم مدقت ام هل رفغ ؛هسفن امهيف ثدحي ال نيتعكر یلص مث ءاذه يئوضو

 عرج
 :نايوارلا
 هتعمل ا وغ نت نع ف و للاخ نا نين روعي

 . هللا همحر نيعبسو سمخ ةنس تامو ء«ةرصبلا ىلإ لوحتف ياف نامثع

 ثلاثو «نينمؤملا ريمأ يومألا يشرقلا ةيمأ نب صاعلا يبأ نب نافع نب نامثع -؟

 هجوزو «نيترجهلا رجاهو « هات ركب يبأ دي ىلع يدق ملسأ «نيملسملا ءافلخ

 دهش «نيرونلا اذ يمسف ؛موثلك مأ اهتخأ هوز تيفوت املف «ةيقر هتنبا مرام يبنلا

 .هلامكو ءوضولا ةفص :باب ,.(577) مقرب ملسمو ءاثالث اثالث ءوضولا :باب )١58(. مقرب يراخبلا هجرخأ -۷

 ال ةالصلا ىف تنك اذإ ءانأ انأ تنك نهيف نوكأ ىلاوحأ رئاس ىف تنكول لاصخ ثالث ىف :هتقطت ذاعم نب دعس لاق

 را ىلا تنك ادو يوتا هنآ بير ىل ىف مقي ال دخ ها لور نه تهس اذإو ف ا ام رغب سفن كدحا
 .اهل لاقيو لوقت ام ريغب يسفن ثدحأ مل

 .رعشي مل ةالصلا ىف وهو سانلا ماقو هنم ةفئاط مدهناف دجسملا يف يلصي راشب نب ةملسم ناكو

 .هسأر عفري ال ةالصلا يف وهو هبوث نم ةفئاط ذخأف قينجنملا ىتأف دجسي اهي ريبزلا نب هللا دبع ناكو

 «ىسفن هب ثدحأ ةالصلا نم ىلإ بحأ ءىش وأ :لاقف ءةالصلا ىف ءىشب كسفن ثدحتأ :سيقلا دبع نب رماعل اولاقو

 e AER الاول ادن Sg A O AA ES ن5 اولا
 )۲٤/۲(. «ىربكلا ىواتفلا» .ددعتم اذه لائمأو ىلإ بحأ ىف ةنسألا فلتخت

 و مع ا ن سماح وو E ق دمت نورا ءالعلالا مناف

 يف هشيج هريبدت عم هل نوكي نأ هلثل ركني الف مهلملا ثدحملا وهو هبلقو هناسل ىلع قحلا برض دق رمعو اهب رومألل
 هللا لوسر ةالص نأ بير الو ىوقأ نوكي كلذ مدع عم هروضح نأ بير ال نكل «هريغل سيل ام روضحلا نم ةالصلا

 ضعب نع فوخلا لاح افع دق هللا ناك اذإف «ةرهاظلا لاعفألا ىف فوخلا لاح هتالص نم لمكأ تناك هنمأ لاح

 .)1۰ 1.04 /۲) الا عومجملا .ها.ةنطابلاب فيكف ةرهاظلا تابجاولا



 لولا لا

 ىلوت «ةميركلا هديب ناوضرلا ةعيب هنع عيابو «ةنجلاب هرشبو «ةداهشلاب ماب يبنلا هل

 عبرأ ةنس مرحم نم موي لوأ يف هايإ ىروشلا لهأ ةعيابمب رمع نينمؤملا ريمأ دعب ةفالخلا

 ةليل نفدو «ةجحلا يذ نم رشع نماثلا ةعمجلا موي رصع دعب اديهش لتقو «نيرشعو
 . هلت عيقبلا يف فورعم هربقو نيثالثو سمخ ةنس تبسلا

 . مع يبنلا ءوضو ةيفيك نايب :ثيدحلا عوضوم (أ)

 :تاملكلا حرش (ب)

 . هقيتع :نامثع ىلوم

 .هب ًاضوتي يذلا ءاملا واولا حتفب ءوضولاو «هب ًاضوتي ءام بلط :ءوضوب اعد

 . ءوضولا لعف سفن اهمضبو

 .هيفك ىلع :هيدي ىلع نيف :غرفأف

 . ءاملا واولا حتفب :ءوضولا يف . ىنميلا هدي :هنيمي

 . همف ىف ءاملا رادأ :ضمضمت

 . )٤( مقر ثيدحلا يف اهانعم قبس :قشنتسا

 )٤(. مقر ثيدحلا ىف هانعم قبس :رثنتسا

 نم لزن ام ىلإ .داتعملا سأرلا رعش تبانم نم هدحو «فورعم هجولا :ههجو
 . اضرع نذألا ىلإ نذألا نمو «ًالوط نقذلاو ةيحللا

 . عارذلا نم دضعلا لصفم وهو قفرم ةينثت :ناقفرملاو عم ىنعمب ىلإ :نيقفرملا ىلإ

 SNE aE حيو سنان ل رانا نك د :هسأرب حسم

 . ةبقرلا ىلعأ ىلإ

 . هبش :وحن

 . ءوضولا لعف سفن هب دارملا نأل ؛واولا مضب :يئوضو

 . هتالص نع جراخ ءيش ىف ركفي ال :هسفن امهيف ثدحي ال



 =0 ماكحألا ةدمع حرش مايفألا هنت
 .هنع زواجتلاو بنذلا رتس ةرفغملاو «هل هللا رفغ :هل رفغ

 .هتيصعم :هينذ . قبس :مدقت

 :يلامجإلا حرشلا (ج)

 Na E ملعلا ميلعت ىلع سانلا صرحأ خت ةباحصلا ناك

 نينمؤملا ريمأ اعد سفنلل خسرأو اريوصت قدأو اكاردإ عرسأ لعفلاب ميلعتلا ناك الو

 هيفك لسغف ءأدبف مي يبنلا ءوضو ةيفيك سانلا ملعيل ؛هب ًاضوتي ءامب هتان نامثع

 لسغ مث «هفنأو همف ريهطتل ؛رثنتساو قشنتساو ضمضمت مث «لسغلا ةلآ امهنأل ؛اًثالث

 . اًنالث هيلجر لسغ مث هسأرب حسم مث «انالث هيقفرم عم هيدي لسغ مث ءاثالث ههجو

 وحن أضوت نم :لاق مث «ءوضولا اذه لثم أضوت مسيء يبنلا ىأر هنأ ربخأ مث

 ام هل هللا رفغ ؛هتالص نع جراخب هسفن امهيف ثدحي ال نيتعكر یلص مث اذه يئوضو

 . هتالصو هئوضو نسح ىلع هل ءازج هبونذ نم قبس

 :ثيدحلا دئاوف (د)

 . ةنسلاو ملعلا رشن ىلع هصرحو .نامثع نينمؤملا ريمأ ةليضف ١-

 .ملعلا خوسرو مهفلا ىلإ قرطلا برقأ كلسي نأ ملعملل يغبني هنأ -؟
 .هصالخإ صقني مل سانلا ميلعت كلذ عم دصقو هلل ةدابعلا لعف نم نأ -۳

 قشنتسيو ضمضمتي مث «اثالث هيفك لسغيف :ةيفيكلا هذهب ءوضولا ةيعورشم - ٤
 .هسأرب حسمي مث ءاثالث هيقفرم عم هيدي مث ءاثالث ههجو لسغي مث ءرثنتسيو
 . ما يبنلا ءوضو ةيفيك هذهو .اًنالث هيلجر لسغي مث

 .هقباس ىلع رخأتملا مدقي الف ءوضولا ءاضعأ نيب بيترتلا ةاعارم -6

 ةيفيكلا ىلع ءوضولا دعب هسفن امهيف ثدحي ال نيتعكر ةالص ةليضف -1

 .ةروكذملا

 دنع رئاغصلا بونذلا :دارملاو بونذلا نم قبس ام ةرفغم كلذ باوث نأ -ال

 . ملعأ هللاو .ءاملعلا روهمج



 5 حج لوألا ريس لا

 © نماثلا ثيدحلا م

 لاس نسح يبا نب ورمع تدهش : لاق هيبأ نع ينزالا ىيحي نب ورمع نع ۸

 ءوضو مهل ًاضوتف ءءام نم روتب اعدف ا هللا لوسر ءوضو نع ديز نب هللادبع

 رولا ىف وک لا ف ا هيدي لک ةروعتلا ومدي لع اکا ھا لوسي
 ءاثالث ههجو لسغف هدي لخدأ مث «تافرغ ثالثب اًنالث رثئتساو قشنتتساو ضمضمف

 حسمف روتلا يف هدي لخدأ مث «نيقفرملا ىلإ نيترم هيدي لسغف روتلا يف هدي لخدأ مث

 . نيبعكلا ىلإ هيلجر لسغ مث «ةدحاو ةرم ربدأو امهب لبقأف شاز

 ىلإ عجر ىتح امهدر مث «هافق ىلإ امهب بهذ ىتح هسأر us يفو

 ا با ىلا ناكل
 . رفص نم روت يف ًءام هل انجرخأف میا هلل لوسر اناتأ : ةياور يفو

 و
 :ةاورلا

 ملو «نيعباتلا رصاع ةقث ىنزاملا نسح ىيبأ نب ةرامع نب ىيحي نب ورمع - ١

 هللا ههخر تاو ننال س كام: ةناحصلا ماا ر تنك

 . هللا همحر نيعباتلا نم ةقث ينزاملا نسح يبأ نب ةرامع نب ىيحي ورمع وبأ -؟

 نسح يبأ مساو « غي ةباحصلا نم ينزاملا يراصنألا نسح يبأ نب ورمع ۳
 . 'يرابلا حتف يف هلاق رمع دبع نبا ميمت

 امو E ةوزيغ قيل قاع ينزاملا يراصنألا مصاع نب ديز نی لا غ <5

 لتق مث «ةميلسم لتق يف كراشو «ردب ةوزغ هدوهش يف فلتخاو ءاهدعب

 .. نيتسو ثالث ةنس ةرحلا موي

 . يو يبنلا ءوضو ةيفيك نايب :ثيدحلا عوضوم (أ)

GE En ENAا  
 و يبنلا ءوضو يف :باب )۲۳١(« مقرب

 . ىلوألا ةعبطلا (۲۹۰ / ۱) (۱)



 شلع حج .اكحألا ةدمع حرش مايفألا هنت

 :تاملكلا حرش (ب)

 نع لاؤسلا :دارملاو ءءوضولا لعف سفن هب دارملا نأل ؛واولا مضب :ءوصو نع

 . يديألا هب لسغت تسطلا هبشي ءانإ روتلا :روتب
 . يبنلا ءوضو لثم يأ : يع هللا لوسر ءوضو

 . ءاملا بصيل ؛ اهيلع روتلا لامأ :هدي ىلع أفكأف

 . هيفك يأ :هيدي لسغف

 فرتغاف : ريدقتلاو «فوذحم ىلع فطع فرح ءافلا :ضمضمف روتلا يف هدي
 . ضمضمف ءام

 . (۷) مقر ثيدحلا يف هانعم قبس :ضمضم

 . (5) مقر ثيدحلا يف اهانعم قبس :رثنتساو قشنتسا

 . ديلاب ءاملا ذخأ يهو ‹ةفرغ عمج :تافرغ

 . (۷) مقر ثيدحلا يف هدح قبس :ههجو

 . 0/) مقر ثيدحلا يف «نيقفرملاو 'ىلإ» ىنعم قبس :نوقفرملا ىلإ
 . سأرلا دح نايبو «017) مقر ثيدحلا يف حسم ىنعم قبس :هسأر حسم
 + ةن ينعي سأرلا لبقب أدب يأ هيديب :امهب لبقأف

 .هرخؤم : يأ ©« سأرلا ربد نم امهب عجر :ربدأو

 . قاسلا لفسأ يف نائتان نامظع : نابعكلاو « عم .ىنعمب ىلإ :نيبعكلا ىلإ

 . قنعلاو سأرلا رخؤم افقلاو «هافق ىلإ هيدي لصوأ :هافق ىلإ امهب بهذ

 . اًرعدم وأ رئاز امإ انيلإ ءاج : ميم هللا لوسر اناتأ



 دوو CO حمم لوألا رسا

 ةيفيك نع نولءاستي اوناك ةنسلا عابتا ىلع مي حلاصلا فلسلا صرح لجأ نم

 " ينزاملا ىيحي نب ورمع ثدحي ثيدحلا اذه يفو ءاهيف هب اوسأتيل ؛ ع يبنلا لمع
 ةباحصلا دحأ ديز نب هللا دبع لأسي «نسح يبأ نب ورمع» همع دهش هنأ : هيبأ نع

 نأل ؛ةيلعف ةروصب هل اهنيبي نأ هللا دبع دارأف ؛ مدي يبنلا ءوضو ةيفيك نع شب

 ًادہف e ‹سفنلا يف خسرأو ًريوصت قدأو اكاردإ عرسأ كلذ

 يف هدي لخدأ مث ءاثالث امهلسغف ءانإلا ًافكأف «لسغلا ةلآ امهنأل ؛ هيفك لسغب ًالوأ

 مث «شنتسيو قشنتسيو ةفرغ لك يف ضمضمتي تافرغ ثالث هنم فرتغاف «ءانإلا

 نيقفرملا ىلإ هيدي لسغف هنم فرتغا مث «تارم ثالث ههجو لسغف ءانإلا نم فرتغا
 لصو ىتح هسأر مدقمب أدب هيديب هسأر حسمف ءانإلا يف هيدي لخدأ مث «نيترم نيترم
 ؛اذكه عنص هنم أدب يذلا ناكملا ىلإ لصو ىتح امهدر مث ةبقرلا ىلعأ هافق ىلإ

 ىلإ هيلجر لسغ مث ء«هنطابو هرهاظ حسملا معيف هربدتسيو سأرلا رعش لبقتسيل

 ءمهانآ نيح ميم هللا لوسر عينص اذه نأ هلت ديز نب هللا دبع نيبو تاسعا

 تبثيل ؛هللا دبع كلذ نيب « مي هب ًاضوتيل ينعي ءرفص نم روت يف ءام هل اوجرخأف
 ظ . رمألا نم نيقي ىلع ناك هنأ

 :ثيدحلا دئاوف (د)

 ١ - اهيف هب اوسأتيل ؛ سبع يبنلا ةنس ةفرعم ىلع حلاصلا فلسلا صرح .

 . ملعلا خوسرو مهفلا ىلإ لئاسولا برقأ ملعملا كولس -؟

 ضمضتي مث «تارم ثالث هيفك لسغي :ةيفيكلا هذه ىلع ءوضولا ةيعورشم -۳

 ىلإ هيدي مث ءانالث ههجو لسغي مث «تافرغ ثالثب اًثالث رشتسيو نسف

 مث هافق ىلإ هسأر مدقمب أدبي هيديب هسأر حسمي مث «نيترم نيترم نيقفرملا
 تايفيك نم هذهو نيبعكلا ىلإ هيلجر لسغي مث هنم أدب يذلا ناكملا ىلإ امهدري

 . ير يبنلا ءوضو



 ڪڪ 7طتت 2 --- ماكحألا ةدمع حرش ماسقألا هنت

 ٤ - هقباس ىلع رخأتملا مدقي الف ءءوضولا ءاضعأ نيب بيترتلا ةاعارم .

 هيدي لسغ دعب يقابلا للبلاب هسأر حسمي الف ؛وضع لكل ءوضولا ءام ديدجت -4

 ثيدحلا يف ركذ هنأل ؛لسغلا يف ضعب ىلع ءوضولا ءاضعأ ضعب ةدايز زاوج - 1

 ةرمب قدصيف ؛ددع نودب نيلجرلاو «نيترم نيترم نيديلاو ءاثالث هجولا لسغ

 ا

 . رفصلا ةيناب ءوضولا زاوج -۷

 . هربخ ديكأت ىلع لدي ام ربخملا ركذ -4
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 نول SEE لوألا سلا
 © عساتلا ثيدح ا م

 هلجرتو هلعنت يف نميتلا هبجعي يع يبنلا ناك :تلاق عشب ةشئاع نع -4

 .هلك هنأش يفو هروهطو

 كدي
 . )١( مقر ثيدحلا ىف اهتمجرت تقبس الظن ةشئاع :يوارلا

 :ثيدحلا عوضوم ()

 .رومألا يف نميتلا مكح نايب

 . :تاملكلا حرش (ب)

 .اًبلاغ رارمتسالا ىلع تلد اعراضم اهربخ ناك اذإو ءصقان ضام لعف :ناك

 .بحي ةياور يفو هرسي :هبجعي

 ها نبل :هلعنت . نيميلاب ةءادبلا :نميتلا

 . هليمجتو هنهدو هرعش حيرست :هلجرت

 .لسغلاو ءوضولا يف هرهطت ءاطلا مضب :هروهط

 . هرمأ عيمج :دارملاو «هرمأ :هنأش

 لامعا جرشلا حا
 مأ ةشئاع تربخأ دقف «هبحي يَ يبنلا ناك كلذلو ؛ةكربو نمي نميتلا

 سابل يف نميتلا هبجعي ناك هنأ مي يبنلا لاوحأب سانلا ملعأ يهو شن نينمؤملا

 . يم هنوؤش عيمجو «هتراهطو «هرعش حالصإ يفو «هلعن

 يف نميتلا :باب )۲٦۸« مقرب ملسمو هريغو دجسملا لوخد يف نميتلا باب 4517) مقرب يراخبلا هجرخأ -1
 هريغو روهطلا

 هحيرست يأ رعشلا ليجرت ىفو لاعتلا نمل يف نيميلاب ءادتبالا ةيعورشم ىلع ةلالد ثيدحلا يفو :يناكوشلا لاق

 لبق لسغلا يف ندبلا رئاس نم نميألا بناجلابو ىرسيلا لبق ىنميلا هلجربو ىرسيلا لبق ىنميلا هديب أدبيف روهطلا يفو
 هنأش يفو 7 هلوقب ثيدحلا كلذ ىلإ راشأ امك «يش نود ءيشب صتخي ال ءايشألا عيمج يف ةنس نمايتلاو «رسيألا

 لين دجسملا نم جورخلاو ءالخلا لوخد كلذ نم صخ دقو ميمعتلا ىلع لدي “لك 7 ظفلب نأشلا ديكأتو اهلك

 )5١7/١1(. «راطوألا



 دنس - ماكحألا ةدمع حرش ماهقألا هيينت
 :ثيدحلا دئاوف (د)

 نم یبا رل ىف: لفيف «لايقلاوب هيض ول ىفا ناب لا رر هلا
 ندبلا نم نيالا قشلا لسغب أدبي لسغلا يفو «ىرسيلا لبق نيلجرلاو نيديلا

 .رسيألا لبق

 نا ا ك للا سلا نق: ضمنا: ج ا ها و كا
 ظ ۰ .بايثلاو براوحلاو

 .هقلح دنع كلذكو «هيلجرت دنع سأرلا نم نيالا بناجلاب ةءادبلا ةيعورشم -۳

 عرشلا درو ام كلذ نم ىنثتسيو .ءيش لك يف نيميلاب ةءادبلا ةيعورشم -

 ‹بايثلاو لاعنلا علخو «ىذألا ةلازإو مامحلا لوحدك راسيلاب هيف ةءادبلاب

 .اههبشأ امو هذه ىف راسيلاب ا -

 .هريغو رعشلا ليجرت ىف ةفاظنلا ةاعارمب هع ىبنلا ةنس لامك -8م

OOO 



 حا ا کک سمس لوألا رس للا

 ه رشاعلا ثيدحلا م

 يتمأ نإ» :لاق هنأ مي ىبنلا نع هان ةريره يبأ نع رمجملا ميعن نع ٠-
 هترغ ليطي نأ مكنم عاطتسا نمف «ءوضولا راثآ نم نيلجحم ارغ ةمايقلا موي نوعدي

 غلبي داك ىتح هيديو ههجو لسغف ًاضوتي ةريره ابأ تيأر : ملسمل ظفل ىفو

 ار تیم لا مق نالا ىلإ قر یخ هيلو لسع مل «قيكملا

 :لوقي یا يليلخ تعمس :ملسمل ظفل يفو .«لعفيلف هليجحتو هترغ ليطي نأ
 ( . «ءوضولا غلبي ثيح نمؤملا نم ةيلحلا غلبت»

 حرشلا

 :ناياورلا

 لك نأل ؛رمجملاب هوبأو وه بقل «نيعباتلا نم ةقث رمجملا هللا دبع نب ميعن ١-
 . هرخبي يأ منيع يبنلا دجسم رمجي امهنم دحاو

 .(۲) مقر ثيدحلا ىف هتمجرت تقبس هت ةريره وبأ 1

 .هباوثو ءوضولا ةليضف نايب :ثيدحلا عوضوم (أ)

 .باسحلل نوداني . ںوعدی . هعبتاو هب نمآ نم :مهب دارملاو . ىتعامج : يتمأ

 . ءازحلاو باسحلل نيثوعبم مهروبف نم سانلا موقي موي :ةمايقلا موي

 :«(547) مقرب ملسمو «ءوضولا راثآ نم نولجحملا رغلاو ءوضولا لضف :باب «(2177) مقرب يراخبلا دعك

 .ءوضولا يف ليجحتلاو ةرغلا ةلاطإ بابحتسا : بايب

 .ةمألا هذهب صتخم ليجحتلا نأ ىلع ثيدحلا اذهب ءاملعلا لدتساو

 .سرفلا ةرغب اًهيبشت «ًاليجحتو ًةرغ ةمايقلا موي ءوضولا عضاوم يف نوكي يذلا رونلا يمس :ءاملعلا لاق
 لامك ناقيتسال هلسغ بجي يذلا ءزحلا ىلع دئاز هجولا زواجي امو «سأرلا مدقم نم ءيش لسغ وه «ةرغلا ليوطتو

 (يوونلا حرش . فالخ الب بحسم اذهو «نيبعكلاو نيقفرملا فوف ام لسغ وهف ليجحتلا ليوطت امأو «هجولا
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 دل ماكحألا ةدمع حرش ماهقألا هبت
 يف ضايب ةرغلاو «رغأ عمج «نوعدي يف واولا نم لاحلا ىلع بصنلاب 0

 اضايب دق تس موي نوتأي هي دمحم ةمأ نأ :ىنعملاو «سرفلا هجو

 مالا راثآ نم ارونو

 :ءوضولا راثآ نم رونو ضايب مهلجرأو مهيديأ يف يأ :نيلجحم

 اًتشان هبقعي ام ءيشلا رثأو ءرثأ عمج راثآلاو «ليلعتلل نم :ءوضولا راثآ نم
 . واولا مصب ءوضولاو © هلی

 ا يطب .ردق :عاطتسا

 :رمجملا ميعن يئارلاو «ترصبأ :تيأر
 لضرب علب :تراق داك
 .دضعلاو فتكلا سأر عمجي ام وهو «بكنم ةينثت :نيبكنملا

 .نيبعكلاو ةبكرلا نيب يذلا مظعلا وهو «قاس ةينثت :نيقاسلا

 دارملاو «ةبحملا لزانم ىلعأ هتبحم تغلب نم :ليلخلاو «ًاليلخ هتذختا نم :يليلخ

 . يع يبنلا انه

 :ةنجلا يف نمؤملا ةيلح انه اهب دارملاو «هريغو بهذلا غوصم نم ةنيزلا :ةيلخلا

 :يلامجإلا حرشلا (ج)

 هللو مهريغل نكت مل «ةرخآلاو ايندلا يف صئاصخب ةمألا هذه ىلاعت هللا صخ
 هذه صح هللا نأ : م يبنلا نع هوت ةريره وبأ ربخي ثيدحلا ا «دمحلا

 موي نوتأي مهنأب كلت «سانلا رئاس نم مهريغل نكت مل ةمايقلا موي ةميظع ةزيمب ةمألا

 يذلا ءوضولا راثآ نم كلذو ءاضايبو رون ًالألتت مهلجرأو مهيديأو مههوجوو ةمايقلا

 ىلع ردق نم :لوقي مث ؛ةالصلا نأشل اًميظعتو لجو زع هلل اًدبعت ايندلا يف هنولعفي
 :لعفيلف ريهطتلا لحم يف ةدايزلاب هيلجرو هيديو ههجو ىف رونلا كلذ لحم ليطي نأ

 براقي ىتح هيدي لسغيف لعفلاب كلذ قبطي ناك هت ةريره ابأ نأ ملسم ةياور نيبتو

 نمؤملا ةيلح نأ ربخي يا يبنلا عمس هنأو «نيقاسلا ىلإ عفري ىتح هيلجرو نيبكتملا

 :ةليضفو اًباوث كلذب ىفكو ؛ءوضولا غلبي ثيح غلبت ةنجلا يف



 وو CO حم لولا لا

 .ءازجو باسح نم هيف امو ةمايقلا موي ثعبلا تابثإ ١-

 .ءوضولا راثآ نم لحم افلا موي نوتأي ثيح ةمألا هذه ةليضف -؟

 ` 2ر رلا ةف

 غلبت ةنجلا يف نمؤملا ةيلح نأبو ؛«ةمايقلا موي ليجحتلاو ةرغلاب هيلع ءازجلا -4

 .ءوضولا غلبي ثيح

 ةرغلا لوطتل ؛نيلجرلاو نيديلاو هجولا لسغ يف ضرفلا لحم ةزواجم بلط ٠“
 ظ اكا

 هليجحتو هترغ ليطي نأ مكنم عاطتسا نمف :هلوق نال ؟كلذ بلطي ال :ليقو

 دح ىلع ديزي الف هيلعو « يع يبنلا مالك نم ال ةريره يبأ مالك نم ٠ «لعفيلف

 ًاضوت هت ةريره ابأ نأل ؛طايتحالل ًاريسي الإ نيبعكلاو نيقفرملا نع الو ءهجولا
 اذكه :لاق مث «قاسلا يف عرشأ ىتح هيلجرو دضعلا يف عرشأ ىتح هيدي لسغف

 .ملسم هاور .ًاضوتي 0 يبنلا تیار

 :(هيبنت) (ه)

 :ثيدحلا دئاوف (د)

 : مع يبنلا لوق ضراعي ال ٠ هيم يليلخ تعمس : هن ةريره يبأ لوق . هلل اص -. .٠ هند اص 07 قد ع هم
 ىلاعت هللا ىلإ ملم هنم ئرب يذلا نأل ؛«ليلخ مكنم يل نوكي نأ هللا ىلإ ًآربآ ينإ»
 ام وهو ًاليلخ سائلا نم دحأ هذختي نأ ال ؛سانلا نم ًاليلخ يع يبنلا ذختي نأ وه

 . هوت ةريره وبأ هانع

 وهو ؛سمخب تومي نأ لبق ها ينلا تعمس :لاق «بدنج ينثدح لاق ينارجنلا ثراحلا نب هللا دبع نع ()
 ولو ؛ًاليلخ ميهاربإ ذختا امك ءاليلخ ينذختا دق ىلاعت هللا ناف ؛ ؛ليلخ مكنم يل نوكي نأ هللا ىلإ أربأ نإ لوحي

 مهبحلاصو مهئايبنأ روبق نوذختي اوناك مكلبق ناك نم نإو الأ ؛ًاليلخ ركب ابأ تذختال ؛ًاليلخ يتم نم اذختم تنك

 ءانب نع يهنلا :باب «075) مقرب ملسم هجرخأ .«كلذ نع مكاهنأ ينإ دجاسم روبسقلا اوذختت الف الأ ءدجاسم

 .دجاسم روبقلا ذاختا نع يهنلاو اهيف روصلا ذاختاو روبقلا ىلع دجاسملا

 نيتلا نبا لقنو دحأ اهيف هكراشي مل ركب ىبأل ةميظع ةبقنم خلإ (ًاليلخ اذختم تنك ولو :هلوق يفو :رجح نبا لاق

 “ ركب ابأ تصصخل نيالا عا نرحب دج حا حل (ًاليلخ اذختم تنك ولو :هلوق ىنعم نأ مهضعب نع

 مل نيدلا رومأو نآرقلا نم : ءايشأب اًيلع صح ناك ا يبنلا نأ مهاوعد ىف ةعيشلا بذك ىلع ةلالد هيقو :لاق

 ۱٤(. /۷) ؟يرابلا حتف.هريغ اهب صخب
 ا



 - 0 ماسكحألا ةدمع حرش ماهقألا هزت
 س ةباطتسالاو ءالخلا لوخد باب س

 ‹طئاغلا وأ لوبلا :هتجاح ءاضقل دعملا ناكملا :انه دارملاو «ىلاخلا ناكملا :دملاب ءالخلا

 .اهئاضقل يلاخلا ناكل لطي جاا ؛ هب يمس

 طئاغلا وأ لوبلا رثأ نم ربدلاو لبقلا ريهطت :انه اهب دارملاو «بيطلا بلط :ةباطتسالاو

 .هيلع ئراطلا ثبخلا نم لحملا بيط هنأل ؛ءام وأ رجحب

 «بادآلاو «تالماعملاو تادابعلا يف ةلماك -دممحلا هللو - ةيمالسإلا ةعيرشلاو

 حيحص يفو «هنم ترذحو اضيأ هتنيب الإ كلذ يف سانلا تك يش نم امف «قالخألاو

 «ةءارخلا ىتح ءىش لك مكيبن مكملع دق :هل اولاق نيكرشملا نأ : هني ناملس نع ٠ ملسم

 يجنتسن نأ وأ «نيميلاب يجنتسن نأ وأ لوب وأ طئاغل ةلبقلا لبقتسن نأ اناهن دقل «لجأ :لاقف

 .مظعب وأ عيجرب يجنتسن نأ وأ ءراجحأ ةثالث نم لقأب

 هلا تيد

 ينإ | مهللا» :لاق ءالخلا لخد اذإ ناك تت يبنلا نأ هو لا كلام نب سنأ نع ١١-

 .ةباطتسالا :باب (777) مقرب ملسم هجرخأ (1)
 ىهن ال بدأو هيزلت ىهن هنأ ىلع ريهامجلا دنع نيميلاب ءاجنتسالا نع ىهنم هنأ ىلع ءاملعلا عمجأ :يوونلا لاق

 .مارح هنأ ىلإ رهاظلا لهأ ضعب بهذو ميرحت

 ىنميلاب هبص ءامب ىجنتسا اذإف «رذعل الإ ءاجنتسالا رومأ نم ءيش يف ىنميلا ديلاب نيعتسي الأ بحتسيو :انباحصأ لاق
 ىلع رجحلا عضو هنكمأو ؛لبقلا يف ناك نإو هراسيب حسم ربدلا يف ناك نإف رجحب ىجنتسا اذإو ؛ىرسيلاب حسمو

 لمح ىلإ رطضاو كلذ هنكمي مل نإف ؛رجحلا ىلع هحسمو هراسيب ركذلا كسمأ هحسم ىتأتي ثيحب هيمدق نيب وأ ؛ضرألا
 .(195/5) ؛املسم حرش 7.باوصلا وه اذه ؛ىنميلا كرحي الو اهب حسمو هراسيب ركذلا كسمأو هنيميب هلمح ءرجحلا

Eلوخد دارأ اذإ لوقي ام :باب )۳۷١( مقرب ملسمو الخلا دنع لوقي ام :باب )١57« مقرب يراخبلا 2  

 .ءالخلا

 )/7١(. املسم حرش ١.ملعأ ل ل ا ا :يوونلا لاق

 (مكب يلصألف اوموق» لاقف ءيتلاخ مارح مأو «يمأو انآ الإ وه امو انيلع تت يبنلا لخد مث :لاق هتاف سنا نع

 تيبلا لهأ انل اعد مث كهنيمي ىلع هلعج :لاق ا اذن ت ت وجر ناف ا لف ټالص تقو ريغ ىف
 يف ناكو ءريخ لکب ىل اعدف :لاق هل هللا عدا كمديوخ «هللا لوسر اي :يمأ تلاقف 0 ايندلا ريخ نم ريخ لكب

 E تلاع تكا مولا اح جياع لاق نأ هب ىل اعد ام رخآ

 »¢ 10۸( مقرب ملسمو فلام ةرثكبو رمعلا لوطب همداخل تت يبنلا ةوعد باب 00 مقرب يراخبلا هج رخأ

 تارهاطلا نم اهريغو بوثو ةرمخو ريصح ىلع ةالصلاو ةلفانلا يف ةعامجلا زاوج "باب



 ههه حسم سس لوألا سس دلا

 ا
 همأ هب تتأ كلا يجرزخلا يراصنألا ةزمح وأ رضنلا نب كلام نب سنأ :يوارلا

 سنأ اذه ا :تلاقف ةنيدملا ب يبنلا مدق نيح نينس رشع هلو ميلس مأ

 هلخدأو هدلوو هلام رثكأ مهللا» :لاقو .هل اعدو ‹ مكي يبنلا هلبقف «كمدخي مالغ

 دلو ىوس يبلصل تنفد دقلف «ةشلاثلا وجرأ انأو نيتنثا تيأرف» :سنأ لاق ««ةنحلا

 يبنلل امداخ ىقبو «نيترم ةنسلا يف رمثتل يضرأ نإو «نيرشعو ةسمخو ةئام يدلو

 تامو ةرصبلا لزن مث «ةنيدملا يف هدعب ماقأو « سيب يفوت ىتح نينس رشع مني

 .نيعستو ثالث ةنس اهيف

 .ءالخلا لوخد دنع لاقي ام نايب :ثيدحلا عوضوم (آ)

 :تاملكلا حرش (ب)

 .لخدي نأ لبق هنم برقو .لوخدلا دارأ :لخد اذإ

 . طئاغلا وأ لوبلا ةجاح ءاضقل دعملا ناكملا :ءالخلا

 .ميملا اهنع ضوعو ءادنلا ءاي تفذحف هللا اي يأ :مهللا

 .ينذعأ مهللا :لوقي هنأكف .ءاعدلا ىنعمب ربخ وهو .كب مصتعأ :كب ذوعأ

 .نيطايشلا ناركذ مهو «ثيبخ عمج «ءابلا مضب :فلؤملا لاق :ثبخلا

 نم ذاعتسا هنأكف .نيطايشلا ثانإ يهو «ةثيبخ عمج :فلؤملا لاق :ثئابخلا

 تاوذلا :تئتابخلاو. ءرشلا :ءابلا ناكسإب ثتبلا: :ليقو .مهئانإو نيطايشلا ناركذ

 .هلهأو رشلا نم ذاعتسا هنأكف ؛ةريرشلا

 :يلامجإلا حرشلا (ج)

 ثخ ا ؛نطايشلا ىوأم يهف ةثيبخ نكامأ ةجاحلا ءاضقل ةدعملا نكامألا

 هللا ىلإ ناسنإلا أجلي نأ بسانملا نم ناكف (تاثيبخلل نوثيبحلا» تلا :نوعلاب

 نم وأ .مهئانإو مهناركذ نيطايشلا نم يما لامن ؛ءالخلا لوخد دنع ىلاعت



 ك0 ماكحألا ةدمع حرش ماسيفألا سنت
 اذإ ناك هنأ منَ ىبنلا نع ثدحي هل كلام نب ستأ وه اهو «هلهأو هلك كرشلا

 . (ثئابخلاو ثبخلا نم كب ذوعأ ينإ مهللا» :هلوخد دنع لوقي ءالخلا لوخد دارأ

 :ثيدحلا دئاوف (د)

 . ةعفانلا بادآلا عيمجل ةيمالسإلا ةعيرشلا باعيتسا ١-

 ينإ مهللا» :لوقي ةجاحلا ءاضقل دعملا ناكملا لوخد دنع ءاعدلا ةيعورشم -؟

 . «ثئابخلاو ثبخلا نم كب ذوعأ
 .مهرضي وأ مهيذؤي ام عفد يف -ىلاعت - هللا ىلإ نورقتفم قلخلا عيمج نأ -۳

O 



 لوألا سلا

 ظ نا ترجو

 متيتأ اذإ ) : و هللا لوسر لاق :لاق هون يراصنألا بويأ يبأ نع ١-

 .(اويرغ وأ اوقرش نكلو ءاهوربدتست الو لوب الو طئاغب ةلبقلا اولبقتست الف طئاغلا

 اهنع فرحننف ةبعكلا وحن تينب دق ضيحارم اندجوف ماشلا انمدقف :بويأ وبأ لاق

 . لجو زع هللا رفغتسنو

 حربا
 هيلع لرو :ةقعلا دهه عاف ىراجلا ىراصتألا دير ني كلاش :تويآ وبأ یواز

 نب بعصم نيبو هنيب یخآو «هتويبو هدجسم ىنب ىتح ةنيدملا مدق نيح ا يبنلا

 نع فلختي ملف «وزغلا مزالو «تاحوتفلا دهشو ءاهدعب امو ردب ةوزغ دهش «ريمع

 .نيسمخو نيتنثا ةنس ةينيطنطسقلا ةوزغ يف يفوت ىتح 7 يف وهو الإ | ةوزغ

 ضرألا نم ضفخنملا ناكملا :انه طئاغلاو «ةجاحلا ءاضقل هيلإ متئج :طئاغلا متيتأ
 . ةجاحلا ءاضقل ضيحارملا ءانب لبق هنودصقي اوناك

 .اهتهج وأ ةبعكلا :ةلبقلاو «مكهوجو اهولوت ال :ةلبقلا اولبقتست الف

 .ربدلا نم رذقتسملا جراخلا :انه هب دارملا :طئاغب

 .همسا صاخب هركذل ةيهارك ثدحلا سفن نع هب اونك :فلؤملا لاق

 يبنلا لوقل ةلبق برغملا يف الو قرشملا يف سيل .«قرشملاو ماشلا لهأو ةنيدملا لهأ ةلبق :باب )۳۹٤(« مقرب يراخبلا هجبرخأ 7 ١-

 .ةباطتسالا :باب 00 ««اوبرغ وأ ءاوقرش نكلو لوب وأ «طئاغب ةلبقلا اولبقتست ال : ا

 : نيينعم مهل هبدأ لمتحاف :لاقف «هئاجنتساو ميو هللا لوسر ءوضو ىلع همالك ضرعم يف هللا همحر يعفاشلا مامإلا لاق

 ةنؤملا ةفخلو ءارحصلا ةعسل اهوربدتسي الو ةلبقلا اولبقتسي الأ مهرمأف ءارحصلا يف مهجئاوحل نوبهذي اوناك اغإ مهنأ :امهدحأ

 . لوب وأ رونا ياهلا جانب دكت راحل لح دا ع حام تا بح

 نأ اورمأف ةلبقلا لبقتسا اذإ نيربدمو نيلبقم .مهتاروع ىري لصم نع ارتس لاحلا كلت يف نوبهاذلا نوكي ام ارسيثكو :لاق مث

 . ملعأ هللاو .هيتاعم هبشأ ىنعملا اذهو م ب رك يل ع علل

 كلذب ةرذق نوكتف ةلبقلا يف لابي وأ طوغتي الثل لوب وأ طئاغل ءارحصلا يف ةلبق لعج ام اولبقتسي نأ مهاهن نوكي نأ لمتحي دقو

 .(۲۹۳ /۱) ؛ةلاسرلا» ها. اهيلإ نيلصملل ىذأ اهئارو نم نوكيف اهئارو نم وأ
 هيلإ ريصملا نعيتيف ثيداحألا نيب عمج هيفو» : لاقف ةحابإلاو يهنلا ثيداحأ قاس نأ دعب )١/ ٠١۷( ينغملا ىف ةمادق نبا لاقو

 تيأرف ةصفح تيب ىلع اموي تيقر :لاق غلب رمع نبا ىور امل ؛اعيمج ءاضفلاو ناينبلا يف ةبعكلا رابدتسا زوجي هنأ دمحأ نعو

 ها . هيلع قفتم .ةبعكلا ربدتسم ماشلا لبقتسم هتجاح ىلع مسي يبنلا



 د )س ماسكحألا ةدمع حرش مامفألا هنت

yS مكروهظ اهولوت ال. e 
 ةنيدملا لهأل «اوقرش» :هلوق يفو ءاهيف باطخلاو «برغملا اولبقتسا :ا

eةلبقلا نع فرحنا برغ وأ قرش . 

 .اهحتف دعب اهيلإ انمدق :ماشلا انمدقف

 . يلختلا عضوم انه هب دارملاو «لستغملا وهو «ضاحرم عمج :ضيحارم
 . ةبعكلا ةهج :ةبعكلا وحن

 .ةبعكلا وحن يه يتلا ضيحارملا ةهج نع ليمن :اهنع فرحننف
 هنع زواجتلاو بنذلا رتس ىهو ةرفغملا هنم بلطن :هللا رفغتسن

 :يلامجإلا حرشلا (ج)

 ايلع ةلزنمو «نيملسملا بولق يف ىمظع ةناكم اهلف لجو زع هللا تيب ةمظعملا ةبعكلا
 لا اع اج ا ل ايل فما نعلم ع لا بحب ا
 نوكت نأ وأ مهطئاغ وأ مهلوب لاح مهل ةلبق نوكت نأ اههزنو «هنيبو مهنيب ةلص يه يتلا

 ع يبنلا نع ثدحي ها يراصنألا بويأ وبأ وه اهو ءاّمارتحاو اهل اًميظعت مهفلخ

 هذه هنع ءوبنت 1 ؛طئاغلا وأ لوبلا لاح اهرايدتسا وأ ةلبقلا لابقتسا نع هتمأ ىهت هنأ

٠ Eاوهجتي نأ ىلإ مههبشأ نمو ةنيدملا لهآ تم دشري مث  

 e رعوا ميدل نك دال دوك ؛برغملا وأ قرشملا وحن

 يلب نصح رو اهي E احتل نو ماسك ارحل مهنإ :بويأ وبأ لوقيو
 هللا نولأسيو اهنع نوفرحنيف «ةلبقلا وحن اههاجتاو -ايمالسإ ادلب ماشلا نوكت نأ لبق

 مامت هب لصحي ال مهفارحنا نأل وأ ةلبقلا ريغ ةيحان ىلإ اهولوحي مل مهنأل امإ ةرفغملا
 . اهيلإ ضيحارملا هاجتا ناك ثيح كلذ ةبوعصل ؛ةلبقلا نع فارحنالا

 :ثيدحلا دئاوف (د)

 ميرحتلل ىهنلاو «طتئاغلا وأ لوبلا لاح اهرابدتسا وأ ةلبقلا لابقتسا نع ىهنلا ١-

 .ءاملعلا روهمج دنع

 ارجو ةسكلا بطش تا“ ينا و ءاضنلا ىف: داع يااا
 .زئاجلا ىلإ دشرأ عونمملا ركذ امل هنأل ؛ مديح يبنلا ميلعت نسح - 4

 . طئاغلاو لوبلا لاح رمقلا وأ سمشلا لابقتسا يف ةهارك ال هنأ -4



 o~ لولا لا
 ثلاثلا تيدحلا ۾ ©

 يبنلا تيأرف «ةصفح تيب ىلع اًموي تيقر :لاق غب رمع نب هللا دبع نع ١-
 .ةبعكلا ربدتسم ماشلا لبقتسم هتجاح ىضقي مدي

 . سدقملا تيب ًالبقتسم :ةياور يفو

2 
 عم ملسأ هتي يودعلا يشرقلا ليفن نب باطخلا نب رمع نب هللا دبع :يوارلا

 يبنلا هزاجأو «هنس رغصل اح اور ةوزغ دهشي ملو «ةنيدملا ىلإ رجاهو رمع هيبأ

 لضفلاب هنارقأ هل دهشو حالصلاب يع يبنلا هل دهش . قدنخلا ةوزغ يف ايب

 سانلا دوفو هيلع مدقي ةنس نيتس مي يبنلا دعب رمع نبا يقب :كلام لاق «عرولاو

 هلعفي ام لكو «هاوتف يف طايتحالاو يرحتلا ديدش ين ناكو -ملعلا يقلتل ينعي -

 . نيعبسو ثالث ةنس ةكم ىف يفوت «هسفنب

 :ثيدحلا عوضوم ([)

 . ةجاحلا ءاضق لاح ناينبلا يف ةبعكلا رابدتسا مكح نايب

 :تاملكلا حرش (ب)

 . تدعص :فاقلا رسكو ءارلا حتفب :تيقر

 . مايألا نم موي يف يأ :اموي

 ظ . يَ يبنلا اهيف اهنكسأ يتلا اهراد :ةصفح تيب

 ةرجهلا نم ثالث ةنس ميا يبنلا اهجوزت هللا دبع ةقيقش :رمع تنب ةصفحو
 تناكو نينمؤملا تاهمأ ىدحإ ىهف ءدحأ موي اهب بيصأ ةحارج نم اهجوز توم دعب

 ىلوألا ىدامج يف تيفوت «ربيخ يف هفقو ىلع هي رمع اهالو «لضفو يأر تاذ

 . نيعبرأو ىدحإ ةنس

 ترها سار

 .ةباطتسالا :باب «(557) مقرب ملسمو «تويبلا ىف زربتلا :باب )٤۷(« مقرب يراخبلا هجرخأ ۳



 س 1 ماكحألا ةدمع حرش ماهقألا هيت
 . اًبدأت امهنع ىثك «طوغتي وأ لوبي :هتجاح يضقي

 .ةنيدملا لهأل لامشلا ةيحان يف ماشلاو «ههجو اهيلوم :ماشلا لبقتسم

 . ةنيدملا لهأل بونجلا ةيحان يف ةبعكلاو «هرهظ اهيلوم :ةبعكلا ربدتسم
 نوكسو ميملا حتفب سدقملا تيب :لاقي نيطسلفب ىصقألا دجسملا وه :سدقملا تيب

 .رهطملا تيبلا وأ «ريهطتلا تيب :يأ «سدقملا تيبلا اضيأ :لاقيو «لادلا رسكو فاقلا

 :يلامجإلا حرشلا (ج)

 ةصفح هتخأ تيب ىلع موي تاذ دعص هنأ هتان باطخلا نب رمع نب هللا دبع ربخي

 سدقملا تيب ىلإ ههجو «هتجاح يضقي وهو مسي يبنلا رصبأف عضم نينمؤملا مأ
 لبقتسي ال هنإ :اولاق نم ىلع ادر كلذ لاق هن رمع نبا ناكو «ةبعكلا ىلإ هرهظو

 تيب ًالبقتسم :ةيناثلا ةياورلاب فلؤملا ىتأ مث نمو «هتجاح ءاضق لاح سدقملا تيب

 اا

 :ثیدحلا دئاوف (د)

 .كلذب هاضر مدع ملعي مل اذإ هوحنو بيرقلا تيب ىلع دوعصلا زاوج ١-

 .رخآ ظفلب هركذ نم ىحتسي امع ةيانكلا -؟

 ٣“ ناينبلا يف ةجاحلا ءاضق لاح ةلبقلا رابدتسا زاوج .

 .ةجاحلا ءاضق لاح سدقملا تيب لابقتسا زاوج - 4

 :(عمجو فالتخا) (ه)

 ءاضق لاح اهرابدتساو ةلبقلا لابقتسا نع ىهنلا نأ بويا يبأ ثيدح ىف قبس

 يف اهرابدتسا زاوج ىلع لدي اذه رمع نبا ثيدحو «ناينبلاو ءاضفلا يف ماع ةجاحلا

 لاح ةلبقلا رابدتسا زوجيو «بويأ يبأ ثيدح مومعل اصصخم نوكي هيلعف «ناينبلا

 .ناينبلا يف ةجاحلا ءاضق

OOO 



 تاڪ لوألا ءسسلسولا
 © عبارلا ثيدحلا م

 انأ لمحأف ءالخلا لخدي مديح يبنلا ناك : لاق هيي كلام نب سنأ نع ٤-

 . ءاملاب يجنتسيف ةزنعو ءام نم ةوادإ يعم يوحن مالغو

 :يوارلا

 . طئاغلا وأ لوبلا نم ءاملاب ءاجنتسالا مكح نايب

 ليلدب ءاضفلا ىف هتجاح هيف ىضقي يذلا ىلاخلا ناكملا : انه هب دارملا :ءالخلا

 . هعم ةزنعلا لمح

 ىلع قلطيو « ريغصلا ركذلا : مالغلاو « نسلا يف يل براقم : يأ :يوحن مالغ

 . هريغ : ليفو ءدوعسم نب هللا - الغلاو . ازاجم ريبكلا

 . دلج نم ريغص ءانإ : ةزمهلا رسكب :ةوادإ

NES 

E itوأ لوبلا را قرف نويسملا باص ام ةوادإلا يف يذلا ءاملاب رهطي : ءاملاب  

 . طئاغلا

 :يلامجإلا حرشلا (ج)

 ا يبنلا جرخ اذإ ناكف « مع يبنلا مدخي نمم هو كلام ت رنا ناك

 يذلا ءاملاب متو يبنلا يجنتسيف « ةزنعو ءام اهيف ةوادإ هعم مالغو وه لمحي هتجاحل

 نوكتل ةالصلا دنع يب ىبنلا مامأ اهزكريل سنأ اهلمحيف ةزتعلا امأو «ةوادإلا ىف

 . ةالصلا ريغ ىرخأ ةجاح ىف اهلمعتسا امبرو « هل ةرتس



 كح )س ماكحألا ةدمع حرش ماهقألا هيت

 :ثيدحلا دئاوف (د)

 ١- يلم يبنلا هتمدخب كلام نب سنأ ةليضف .

 ١- ةراهطلا لئاسو يف ريغلاب ةناعتسالا زاوج .

  >۳طئاغلا وأ لوبلا نم ءاملاب ءاجنتسالا زاوج .

 . كلذل مزلي ام ةئيهتب هريغو روهطلل دادعتسالا - 5
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 س( لوألا سلبوا
 © سماخلا ثيدحلا م

 ال» : لاق ميم يبنلا نأ هان يراصنألا ىعبر نب ثراحلا ةداتق ىبأ نع ١6-

 يف سفنتي الو .هنيميب ءالخلا نم حسمتي الو «لوبي وهو هنيميب هركذ مكدحأ نكسمي

 ا

 مرش
 امو دج ةوزغ دهش هكا يجرزخلا يراصنألا يعبر نب ثراحلا ةداتق وبأ :يوارلا

 هرافسأ ضعب يف مي يبنلا معد « مشيا هللا لوسر سراف :هل لاقي ناك ءاهدعب

 تظفح اب هللا كظفح» :هل لاق ظقيتسا املف «مونلا نم هتلحار ىلع لام نيح

 . ةنيدملا يف نيسمخو عبرأ ةنس ىفوت 01

 :ثيدحلا عوضوم ()

 . هريغو ةجاحلا ءاضق يف ةيمالسإلا بادآلا ضعب نايب

 :تاملكلا حرش (ب)

 نونب هلاصتال حتفلا ىلع ينبم اهدعب لعفلاو «ةيهان الف «نذخأي ال :نكسمي ال

 . ديكوتلا

 يهنلا :باب 551(2/) مقرب ملسمو «ءانإلا يف سفنتلا نع يهنلا :باب .( 0700 مقرب يراخبلا هجرخأ ٠٥ / ١-

 ميرحتو ىهنلا يف لصألا هنأل ؛ لوبلا لاح نيميلاب ركذلا سم ميرحت ىلع ليلد هيف :هللا همحر يناعنصلا لاق

 .(۷۷ )١/ «مالسلا لبس» .لوبلا نم كلذكو طئاغلا نم اهب حسمتلا

 درفملاو فاضم جرف نأل ؛نيجرفلا الك لمشي )١/ ۷١(: «عتمملا حرشلا) يف هللا همحر نيميثع نبا خيشلا لاقو

 مكدحأ نكسمي ال ١ :ةداتق يبأ ثيدحل هنيميب هجرف سمي نأ نوكيف ءربدلاو لبقلا ىلع قلطي جرفلاو «معي فاضملا

 .(لوبي وهو هنيميب هركذ
 .ها.«سمي» لعاف نم لاح «لوبي وهو» ةلمجلاف «لوبلا لاحب هديق مثيب ىبنلا دجو ثيدحلا لمأت نمو

 اذإو «ةوهش ريغب وأ «ةوهشب ءاوس اقلطم ءوضولا هل بحتسا هركذ سم اذإ ناسنولا نأ ةصالخلاو :هللا همحر لاق مث

 حرشلا» .ًاضوتي نأ طايتحاللاو «هب مزجأ ا تأ تعم ‹رهاظب سیل ا ىوق بوجولاب لوقلاف «ةوهشل ةسم

 )١۷١/١(. «عتمملا

 .اهئاضق ليجعت بابحتساو ةتئافلا ةالصلا ءاضق :باب «(581) مقرب ملسم هجرخأ -7 / 6



 رک ماكحألا ةدمع حرش مامفألا هنت
 . كسمي لعاف نم لاحلا ىلع بصن عضوم يف ةلمج :لوبي وه
 ر لا كلا هديب د دار يلا

 . ءام الو رجحب حجنتسي ال :حسمتي ال

 . طئاغلا وأ لوبلا :ءالخلا نم

 .هفوج نم سفنلا جرخي ال :سفنتي ال

 . هيف برشي يذلا ءاعولا يف :ءانإلا يف

 :يلامجإلا حرشلا (ج)

 يفو «ءيش لك يف ةيلاعلا بادآلا ةاعارمب تءاج اهنأ ةيمالسإلا ةعيرشلا لامك نم

 لاح 5 ركذلا كاسمإ نع ىهني مسي ىبنلا نأ اغ ةداتق وبأ مرد یا اذه
 ىهنيو «نيميلا ميركت يفاني كلذ نأل ؛ طئاغلا وأ لوبلا نم اهب ءاجنتسالا نعو «لوبلا

 ًضارمأ هَسْمَن لمحي ايرو هدعب نم ىلع هرذقي كلذ نأل ؛ءانإلا يف سفنتلا نع كلذك

 اا یا ل معتم ا نشل مداح نأ دانإلا اهي كولع
 . بادآلا لامكل فانم اذه لكو ءانإلا يف باعللا

 | :ثيدحلا دئاوف (د)

 .روهمجلا دنع ةهارك يهت وهو «لوبلا لاح هنيميب هركذ كسمي نأ لئابلا يهن - ١
 .ءام اب مأ راجحألاب ءاوس «طئاغلا وأ لوبلا نم نيميلاب ءاجنتسالا نع ىهنلا -؟

 . نيميلا لضف -۳

 . ءانإلا يف سفنتلا نع يهنلا -؛

Eينم اجت قوي وديك ا  
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 سک لوألا ءرس بلل

 © سداسلا ثيدحلا ©

 امهنإ» :لاقف نيربقب مدي يبنلا رم :لاق ١7 هتف سابع نب هللا دبع نع -15

 ناكف :رخآلا امأو «لوبلا نم رتتسي ال ناكف :امهدحأ امأ ريبك يف نابذعي امو نابذعيل

 .انلقف ,ةدحاو ربق لك يف زرغف نيفصن اهقشف ةبطر ةديرج ذخأف «ةميمنلاب ىشمي

 . «اسبيي مل ام امهنع ففخي هلعلا» :لاق ؟اذه تلعف امل !هللا لوسراي

 مرا
 يبنلا مع نبا هان م يشرقلا ىمشاهلا بلطملا دبع نب سابع نب هللا دبع :يوارلا

 هملع مهللا» :لاقو مث يبنلا همض .نآرقلا نامجرتو ةمألا ربح مكي

ELT RESيف ههقن مهللا» :لاقف اًءوضو هل عضوو «باتكلا هملع» :لاق  

 ىتف مكاذ : هات رمع هيف لاق .ملعلا ىلع اصيرح ناكو «اريثك اًملع كردأف ۳( یدل

 .مالتحالا زهان دقو مب هللا لوسر يفوت «لوقع بلقو .لوؤس ناسل هل .لوهكلا

 نر اف ب فقالا ف تام

 .هلوب نم رتتسي ال نمو مامنلا ةبوقع نايب :ثيدحلا عوضوم )ً)

 :تاملكلا حرش (ب)

 . عيقبلا يف ناكو .,تيملا نفدم وهو «ربق ةينثت :نيربقب

 مقرب (ةراهطلا) باتك يف ملسمو ىهظافلأ دحأ اذهو 251) مقرب (ءوضولا) باتك ىف يراخبلا هاور 15/ ١-

 .(59؟)

 يف نأ الو هصخي ىنعم ةديرجلا ىف نأ ال ةوادنلا ءاقب ةدم فيفختلاب امهل اعد هنأ ىلع لومحم وه :ىباطخلا لاق

 )50/١(. ١ «دوبعملا نوع» ال نيل يطيب ا

 مقرب ليوطلا رباج ثيدح نم هحيحص يف ملسم مامإلا هاور ام كلذ ىلع لديو ل ىبنلاب صاخ اذهو

 نانصغلا ماد ام امهنع هفري نأ يتعافشب تببحأف «نابذعي نيربقب تررم ينإ :لاق .باتكلا رخآ يف )۳۰۰%(

 .«نيبطر
 ىراصنلا عدب نم هنأل ؛ زوجي ال لعفلا اذهو ربقلا ىلع درولا عضي ذب نمم نيملسملا ضعب دهن ديدشلا فسألل و

 ربقلا ىلع درولا عضي يذلا لهف هيف نمل ربقلا باذع تبثأ ثيدحلا اذه :لوقن ثيدحلا اذه هليلد ناك اذإ اًيناثو ألوأ

 .اقنآ انركذ امك « میر ىبنلاب صاخ ثيدحلا اذه اًيناثو ءالوأ اذه ؟باذعلا هتيل تشب

 ْ :(باتكلا: هملغا + كلي نا لر باب )ر نالا ورا تا 13
 لئاضف :باب )۲٤۷۷(« مقرب ملسمو الخلا دنع ءاملا عضو :باب )۱٤١(« مقرب يراخبلا هجرخأ -##" /5

 . غنج سابع نبا هللا دبع



 د ماسكحألا ةدمع حرش مامفألا هبينت
 . "امتنا تاه ذا اوو ةريوتقلا قا اها

 . ديكوتلل ماللاو « نابقاعيل :نابذعيل

 . ةيببسلل ىفو «هكرت امهيلع قاش يف :ريبك يف

 رشم الو قوت ال : تكس ال

 . ىرخأ ةياور يف امك هلوب نم : يأ «ينهذلا دهعلل «لا» :لوبلا نم

 يف مهضعب سانلا مالك لقن : ةميمنلاو «سانلا نيب اهب ىعسي :ةميمنلاب ىشمي

 0 .مهنيب داسفإلل ضعب
 . لخنلا نم اًبيسع :ةديرج

 .اهرسك :ةياور ىفو ءاهقرف :اهقشف

 . فصنلا لداعت اهنم ةقش لك لعج :يأ :نيفصن

 .هسأر دنع كلذو ربق لك ىلع :ربق لك يف .زكر وأ سرغف :زرغف

 . كلذ يف ةمكحلا ةفرعمل ماهفتسا :اذه تلعف مل

 .نأشلا ريمض ءاهلاو «يجرتلل :لعل :هلعل

 + نيرعفلا يبحاص نع :امهنع .باذعلا :يأ :ففخي

 .نيفصن اهقش ىتلا ةديرجلا افصن يأ :اسبيي مل ام

 ففخي هناحبس هللا نأ ىجرت مع يبنلا نأ :ىنعملو .ةيفرظ ةيردصم ؛امو»

 .ةديرجلا سبيت نأ ىلإ نيربقلا يبحاص نع باذعلا

 ياهو جرضلا اجب
 عامسب امهيف نم بيذعت نع هل فشكف «عيقبلا يف نيربقب مي يبنلا رم

 مهربخأف غ ةباحصلا نم عمج هعم ناكو «بيذعتلا كلذ ببس نعو ءامهتاوصأ

 امهيلع قشي ال رمأ امهبيذعت ببس نأ نيبو «باذعلا بابسأ نم اريذحت كلذب مي
 ال هنأ هبيذعت ببسف :امهدحأ امأ ءهتبوقعل ةبسنلاب اريبك ناك نإو كلذ اءاش ول هكرت



 تاير حسم
 هنم هزنتي الو هلوب نم ئربتسي ال ناكف ,ةالصلا طورش نم يه يتلا ةراهطلاب ينتعي

 عمتجملا داسف اهب يتلا ةميمنلاب نيملسملا نيب قيرفتلا هبيذعت ببسف : يناثلا امأو

 يبنلا نأ ثيدحلا يوار قم سابع نبا ربخأ مث , مهنيب ءاضغبلاو ةوادعلا ثادحإب

 .هسأر دنع ةدحاو ربق لك يف زرغ مث « نيفصن هقشف بطر لخن بيسع ذخأ مدي

 .(«اسبيب نأ ىلإ باذعلا امهنع ففخي هلعل» : لاقو

 :ثيدحلا دئاوف (د)

 . هبابسأ نم لوبلا نم هزنتلا مدعو ةميمنلا نأو .ربقلا باذع توبث - ١

 ةمارك وأ يب يبنلا تايآ نم ةيآل اراهظإ سانلل هفشكي دق هناحبس هللا نأ -؟

 . يلولا تامارك نم

 . ةسجنلا لاوبألا رئاس كلذكو هلوب نم ناسنإلا هزنت بوجو -۳

 ”وندلا تاك نم لولا نهد ا و هلا هنأ تك

 اًببس اهطورش نم ءىشب لالخإلا ناك ثيح ةالصلا نأش ميظع ىلع هيبنتلا -

 . ربقلا باذعل

 . مهنم ةاصعلا ىتح هتمأ ىلع ميا يبنلا ةقفش ١-

 ففخي هلعل» : حسيب هلوقل ؛ نيعم دح ىلإ ةتقوم نوكت دق ةعافشلا نأ -۷

 .«اسبيي مل ام امهنع

 . ميل يبنلا لعف يف ةمكحلا ةفرعم ىلع غي ةباحصلا صرح -۸

 :(هيبنت) (ه)

 ‹بذعي ربقلا بحاص نأ ملعن ال اننأل ؛روبقلا ىلع ةديرج عضو انل نسي ال

 . باذعلاب هيلع لؤافتو « هب نظ ةءاسإ هربق ىلع ةديرجلا عضوف
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 ماسكحألا ةدمع حرش مامفألا هنت

00 

 س كاوسلا باب س

 ىلع قلطيو .هريغو كارألا نم دوعلاك اهب كوستي يتلا ةلآلا ىلع قلطي :كاوسلا
 ةثللاو ناسللاو نانسألا فيظنتل كاوسملاب مفلا كلد وهو :كوستلا وه يذلا لعفلا

 .ىلاعتو كرابت برلل ةاضرم .مفلل ةرهطم كاوسلاف

 ا

 يتمأ ىلع ق قش نأ الول» :لاق معَ ص ر يبنلا نأ تاغ ةريره يبا نع ۷

 . «ةالص لك دنع كاوسلاب مهترمأل

 . (۲) مقر ثيدحلا 5 هتمجرت تقبس :ةريره وبأ :ىوارلا

 .ةالصلا نع كاوسنلا مكح نايب :ثيدحلا عوصوم )ً)

 «رخآ ءيش دوجول ءيش عانتما ىلع لدت انهنأ يآ :دوجول عانتما فرح :ًالول

 ةالص لك دنع كاوسلاب هتمأ مكي ىبنلا مازلإ عانتما ىلع لدت ثيدحلا اذه يفف

 . كلذب مهيلع ةقشملا دوجول

 . )٠١( مقر ثيدحلا يف اهانعم قبس :ىتمأ . لقثأو بعتأ :قشأ

 ملسمو نتسي : ميلي يبنلا نع ديعس وبأ لاقو ,ةعمجلا موي كاوسلا :باب )۸٤۷(« مقرب يراخبلا هجرخأ -۷
 .كاوسلا :باب ((757) مقرب
 .ةرهاظلا ةراهطلا نم وهو ,برلل ةاضرم مفلل ةرهطم كاوسلاو

 اموزجم اًقلعم يراخبلا هاور ير اضرب حلل ةرهطم كاوسلا) : يو هللا لوسر لاق :تلاق هجن ةشئاع نعف

 حيحص ) (165) ءاورإلا مدنسم يف دمحأ هجرخأو نابح نباو 6٠١ /۱) يئاسنلاو ۱٦٥ /۱) مايصلا باتك ىف

 .(۲۰۲) «بيغرتلا

 برا وانس وب لل طي رسال : ميو هللا لوسر لاق :لاق هين رمع نب هللا دبع نع ةياور يفو
 . )5١7( «بيغرتلا حيحص» قعيهل نبا ةياور نم دمحأ هاور. «ىلاعتو كرابت

 كرابت ىلوملا هعرش اذل ؛هتراهطو مفلا ةفاظن يف اًببس نوكي امك ىلاعتو هناحبس برلا ىضرل اًببس نوكي كاوسلاف
 .ةيوبنلا ثيداحألا هذه ىف امك ىلاعتو



 تح | ي ج سس حتتتب7 لوألا رس لا

 , . كاا كالا . مهتمزلأل :مهترمأل

 . ةالص لك لعف دنع :ةالص لك دنع

 :يلامجإلا حرشلا (ج)

 تبجو كلذل - ىلاعتو كرابت - هبرو دبعلا نيب ةلص اهنأل ؛ ريبك نأش تاذ ةالصلا

 ؛ كاوسلاب ةراهطلا ليمكت نمو «اهتحص يف اًطرش ناكو «ثادحألا نم ةراهطلا اهل

 هب عراشلا ىنتعا اذلو « ةهيرك حئاور لمحت دق خاسوأ نم هب قلع امم مفلل فيظنت هنآل

 فوخ الول هنأ ربخأ مي يبنلا نأ ثدحي ها ةريره وبأ وه اهف «ةالصلا دنع

 ال ةلفان وأ ةضيرف ةالص لك دنع اوكوستي نأ مزال ارمأ مهرمأل هتمأ ىلع ةقشملا دوجو

 . ةراهطلا ليمكتو مهلا فيظنت نم هيف

 :ثيدحلا دئاوف (د)

 ١ - ةزانحلا ةالص ىتح ةلفان وأ ةضيرف ةالص لك لعف دنع كوستلا دكأت .

 نأ مئاصلا قح ىف دكأتيف «لاوزلا دعب مئاصلا ةالص لمشي ثيدحلا مومع -؟

 . رصعلاو رهظلا : ىتالضك ؟لاوزلا كعب ولو « ةالص لك دنع كاتسي

 هنم فاخي اب مهمزلي ال ثيح مهب هتفأرو هتمأ لاوحأل ع ىبنلا ةاعارم -۳

 . مهيلع ةقشملا

 . عوطت هنأ ىلع ليلد لدي نأ الإ مزال وهف ءىشب رمأ اذإ مع ىبنلا نأ -4

 . ةالصلا نأش ميظعت -4

 :هيبنت (ه)

 ةدايزو 2«ةالص لك دنع ءوضو لك عما : اذكه خسنلا ضعب ىف ثيدحلا اذه عقو

 اهاور نكل ««ملسم) الو «دنسم ثيدح ىف «يراخبلا» اهوري مل اءوضو لك عما

O 



 ماكحألا ةدمع حرش مايفألا هيينت س 0صسص77ت =

 © ىناثلا ثيدحملا و

 صوشي ليللا نم ماق اذإ م ىبنلا ناك : لاق ها ناميلا نب ةفيذح نع -

 . كاوسلاب هاف

 :يوارلا

 ردب دوهش ادارأو .هوبأو وه ملسأ هوب علا رباج نب ناميلا نب ةفيذح

 ةفيذح قدصتف هوفرعي مل هابأ نوملسملا لتقف ءدحأ ةوزغ ادهشو «نوكرشملا امهدصف

 هللا لوسر ينثدح دقل : لاقو 0 م ىبنلا نع اک یوو ‹ نيملسملا ىلع هتيدب

 ىبنلا نأل ؛رسلا بحاص ىمسي ناكو «ةعاسلا مايق موي ىلإ نوكي امو ناك ام مّ

 ,كوبت نم هعجرم يف سب يبنلاب ركملا اودارأ نيذلا نيقفانملا ءامسأب هيلإ رسأ مدي

 ملف 0 ىلع رمع هلمعتساو .قارعلا حوتفو اهدعب امو قدتنلا ةوزع ةفيدح دهس

 . نيثالثو تس ةنس كلام ىتح اهيف لزي

 ةالصلل ليللا مون نم ىا :ليللا نم ماق اذإ

 . همف :هأف

 : :كاوينملاب+:كاويبلاب

 .كاوسلا :باب (o0)» مقرب ملسمو كاوسلا :باب (TEY))» مقرب يراخبلا هج رخأ ١48-

 نم هيلإ دعاصتي امل مفلا ريغتل ضتقم مونلا نأل ؛مونلا نم مايقلا دنع كاوسلا بابحتسا هيف :ديعلا قيقد نبا لاق
 لمتحيو ةلاح لک يف ماع «لبللا نمل :هلوق رهاظو :لاق هاضتقم دنع بحتسيف .هفيظنت هلآ كاوسلاو ةذعملا ةرخبأ

 )25577/1١(. «يرابلا حتف» ها .ةالصلا ىلإ ماق اذإ اب صخي نأ



 هبا سستم والا هس لا
 :يلامجإلا حرشلا (ج)

 ةفيدح ثذدحي ثيدحلا اذه فو ‹ هريهطتو هفيظنت ىلإ جاتحيف مهلا هب ريغتي مونلا

 كاوسملاب همف كلدي دجهتلل ليللا نم ماق اذإ ناك ميم ىبنلا نأ هل ناميلا نبا

 . ةفاظنلا نم هوجولا لمكأ ىلع هتالص نوكتلو ‹ هتحئارل اميبطتو « هل افيظنت

 :ثيدحلا دئاوف (د)

 ديري نمل -اميسال -هيف ةغلابملاو مونلا نم مايقلا دنع كوستلا ةيعورشم - ١

 . ةالصلا

 . مونلاب هتحئار ريغت ىلع سايق مهلا ةحئار ريغت دنع كوستلا -؟

 . ةفاظنلاب ةيمالسإلا ةعيرشلا ةيانع -۳

 . ناسللاو «ةثللاو «نانسألا : لمشيف ءهلك مفلا ىف كوستلا نأ - ٤

OC 



 ڪڪ ا ماكحألا ةدمع حش ماهقألا هنت

 © ثلاثلا ثيدحلا م

 ىلع عنب قيدصلا ركب يبأ نب نمحرلا دبع لخد : تلاق عتب ةشئاع نع -۹

 هدبأف « هب نتسي بطر كاوس نمحرلا دبع عمو , يردص ىلإ هتدنسم انآو تت يبنلا

 يبنلا ىلإ هتعفد مث « هتبيطو هتضقنو هتمضقف كاوسلا تذخأف « هرصب ميو هللا لوسر

 غرف نأ ادع امف ,هنم نسحأ اًنانتسا نتسا مسرب يبنلا تيأر امف .هب نتساف مي

 . ىضق مث .اًنالث «ىلعألا قيفرلا ىف» : لاق مث « هعبصإ وأ هدي عفر مدي هللا لوسر
 : . يتنقاذو يتنقاح نيب تام : لوقت تناكو

 راشأف كل هذخآ : تلقف . كاوسلا بحي هنأ تفرعف هيلإ رظني هتيأرف : ظفل يفو

 . هوحن ملسملو يراخبلا ظفل اذه . معن نأ هسأرب

 مربع
 . (") مقر ثيدحلا يف اهتمجرت تقبس هان نينمؤملا مأ ةشئاع :يوارلا

 . هريغ كاوسب كوستلاو تقو لك كاوسلا مكح نايب :ثيدحلا عوضوم (أ)

 :تاملكلا حرش (ب)

 نبا نمحرلا دبعو عشب ةشئاع تيب يف : يأ :ركب يبأ نب نمحرلا دبع لخد

 , همالسإ نسحو حتفلا موي : ليقو . حتفلا ليبق ملسأ بب ةشئاع قيقش ركب يبأ

 . نيسمخو نامث ةنس ةكم ىف تامو

 . ملر ىبنلا ىلإ دوعي ريمضلاو هيلع دمتعيل هيلإ هتعفار :يردص ىلإ هتدنسم
 . رضخألا ديرحلا نم هنأ ٠ يراخبلا تاياور ضعب يفو « كاوسم :كاوس

 . رظنلا لاطأو هرصب هيلإ دم :هرصب هدبأف "هيكل اكد هب ناش

 هترسك : يأ «داصلاب هتمصق : ةياور يفو ‹ ىنانسأ فارطأب هتكلع داضلاب :هتمضق

 نيل اهتم نا قت يفرط ترسك هلعلف

 لضف : باب ۰ )۲٤٤( مقرب ملسمو « هتافوو تا يبنلا نض رم“ ا09 مقرب يراخببلا هجرخأ-4

 . ةشئاع



 لوألا عسسل |

 .اهوحنو روشق نم هيف ام طقسيل هتقرف :هتضقن

 نم هعارف زواج ام ىنعملاو ‹ ىهتنا :عرفو زواج :ادع :عفر عرف نأ ادع امف

 .كلذب رداب هنأ ئا .عفر ىتح كوستلا

 یواز نع تالا أ :هعبصإ وأ هدي عفر

 . ىلعألا قيفرلا ىف ىنلعجا :ريدقتلاو .«فوذحمب

 .رحنلا ىف ىتلا ةنقاحلا :ىتنقاح :تناما ف

 .كاوسملا وأ ءنمحرلا دبع ىلإ :يأ :هيلإ رظني . موقلحلا ىلعأ :ىتنقاذ

 .هنع لوؤسملا تابثإل باوج فرح :معدو .ةيريسعت : نأ :معن نأ

 :ىلامجإلا حرشلا (ج)

 لحد غاب ركب ىبأ نب نمحرلا دبع اهقيقش قش نأ اه ةشئاع نينم ؤملا مأ ربخت

 قايس يف وهو ءاهردص ىلإ هتدنسأ دقو «ةشئاع تيب ىف مي ىبنلا ىلع

 هيلإ رظنف هت كاس بطر كاوس نمحرلا دبع عم ناكو .ىلعألا قيفرلا ل لاقتنالا

 تمهفتساف هبحي هنأ هان ةشئاع تفرعف ؛رظنلا لاطأو ءهل بحملا رظن ميا ىبنلا

 هلاغتشال وأ ءقطنلا ةبوعصل امإ ةراشإلاب باجأف .هل هذحخأت نأ يسرع ىبنلا نم

 هتمضف مث .لمعتسملا هفرط ترسكو اهم هتذخأف .هيذخ معن .ءاعدلاو ركذلاب

 هب كاتساف مسرب ىبنلا هتطعأ مث «لامعتسالل اً اص راص ىتح هتنيلو اهنانسأ فرطب

 نم هئاهتنا روفو «ةفاظنلاو ةراهطلا نم لاح لمكأ ىلع هبر يقاليل كايتسا نسحأ

 مث ءةنحلا يف ىلعألا قيفرلا عم هلعجي نأ ىلاعت هللا لأسي هعبصإ وأ هدي عفر كاوسلا

 .هيلع همالسو هللا تاولص ئقاوت

 اهموي يف مدي هللا لوسر تامف اهيلع معنأ هللا نأ ثدحتت هن ةشئاع تناكو



 ڪڪ بأ تح ماكحألا ةدمع حرش مايقألا هنت

 اهقير نيب عمج هللا نأو ءاهرجح ىف اهتنقاذو اهتنقاح نيبو اهتيب يفو اهل ناك يذلا

 . اهاضرأو اهنع يضرو هيلع همالسو هللا تاولصف هتوم دنع هقيرو

 :ثيدحلا دئاوف (د)

 .كاوسلل كيب يبنلا ةبحم - ١

 نبا نمحرلا دبع رقأ لكيم يبنلا نأل ؛تقو لك يف كاوسلا ةيعورشم -؟

 .ررض كلذ ىف ىشخي الآ طرشب .هريغ كاوسب كوستلا زاوج ٠-

 . ةموهفم تناك اذإ ةراشإلاب لمعلا - ٤

 ءاعدلاو كوستلا نع لهذي مل ثيح هشأج ةطابرو سيب يبنلا بلق ةوق -ه

 . توملا لاح

 . ءامسلا يف لجو زع هللا ولع تابثإ -5

 اهتيبو اهرجح يف هتافوو يع يبنلا اهترشاعم نسحب هاب ةشئاع ةليضف -۷

 .اهمويو

QO 



(ov) < 

 ه عبارلا ثيدح لا م
 كاوسب او وهو ا يبنلا فيلا : لاق هم يرعشألا ىسوم يبأ نع -

 غغ
 هنأك .هيف ىف كاوسلاو (عا عا” :لوقي وهو هناسل ىلع كاوسلا فرطو :لاق «بطر

 . عوهتي

 ناكو «ربيخ حتف دنع ةنيدملا يف مسي يبنلا ىلإ مهنم نيسمخ ىف مدقو «هموق ىلإ

 هي يبنلا يفوت املف «نميلا ىلع مي يبنلا هالو «نآرقلا ةءارقب توصلا نسح

 زاوهألا حتتفاف «ةرصبلا ىلع هتف رمع هلمعتسا مث ءماشلا حوتف دهشو ةنيدملا مدق

 هب هقفتو اهيلع نامثع هالوف ةفوكلا ىلإ لوحتف ةرصبلا نع نامثع هلزع مث «ناهبصأو

 . نيعبرأو عبرأ ةنس اهيف تامو ؛ اهلهأ

 . كايتسالا عضوم نايب :ثيدحلا عوضوم (أ)

 . ءىجملا اذه ناك ىتم ملعي ملو «هيلإ تئج : رع يبنلا تبتأ

 هه 0 ع

 .«عأ عأ» : لوقي هنأ ليلدب «لخاد نم هناسل فرط ىلع : يأ :هناسل ىلع

 ( هه
 . ئيقتملا توص ةياكح :نيعلا نوكسو ةزمهلا مضب :عا عا

 . ًايقتي :عوهتي . همف يف :هيف يف

 .كاوسلا :باب )۲٤١(« مقرب يراخبلا هجرخأ - ١

 . اضرع نوكت نأ اهيف بحألاف نانسألا امأ «الوط ناسللا ىلع كاوسلا ةيعورشم هنم دافتسيو : رجح نبا لاق

 ةلازإ باب نم ال بيطتلاو فيظنتلا باب نم هنأو «نانسألاب صتخي ال هنأو «كاوسلا ديكأت هيفو : لاق مث
 ToT) ¥ ؟حتفلا .ها. هتيعر ةرضحب مامإلا كايتسا هيلع اوبوبو «هب فتخي مل تت هنوكل ؟تاروذاقلا



 006 ق ماكحألا ةدمع حرش مايهألا هسدذت

N ed 
 ربخي ثيدحلا اذه يفو ءاًنايحأ كوسلا يف غلابيو كوستي ميم يبنلا ناك

 هيف غلابيو ءكوستي هدجوف موي تاذ يع يبنلا ىتأ هنأ هن يرعشألا ىسوم وبأ

 .ئيقتملا توصك توص هل عمسيف «ىلخادلا هناسل فرط ىلع كاوسلا عضيل هنإ ىتح

 :ثيدحلا دئاوف (د)

 . ةثللاو نانسألا ىلع نوكي امك ناسللا ىلع كوستلا ةيعورشم - ١

 .هيف ةغلابملا ةيعورشم -؟

 . سانلا ةرضحب هيف ةغلابملاو كوستلا زاوج -7

 فق



 لوألا سسس لا
 حا 2

 س نيفخ ا ىلع حسم ا باب اه

 ظافحلا ضعب دع ىتح ةرتاوتملا ةنسلاب كيم يبنلا نع تباث نيفخلا ىلع حسملا

 نسحلا لاقو ٠ "ةنجلاب نورشيملا ةرشعلا مهنم «نينامث اوغلبف م يبنلا نع هتاور
 وهو «فالتخا هيف ةباحصلا نيب سيلو « خضم ةباحصلا نم نوعبس هب ىنثدح :يرصبلا

 .دمحلا هّللو ءاهيف جرحلا ىفنو ةعيرشلا هذه رسي ىلع ةلادلا صخرلا نم

 © لوألا ثيدح لا م
 تيوهأف رفس يف ْخديَع يبنلا عم تنك :لاق هلت ةبعش نب ةريغملا نع ١-

 . امهيلع حسمف «نيترهاط امهتلخدأ ىنإف امهعد» :لاقف هيفخ عزنأل

 حرصا
 قدنخلا ماع ملسأ هتف يفقثلا دوعسم نب رماع يبأ نب ةبعش نب ةريغملا :يوارلا

 «هئوضو يف يع يبنلا مدخي نمم ناك «ةيبيدحلا اهدهش ةوزغ لوأ ناكو «رجاهف

 اهيف تامو «نيترم ةفوكلا ىلع ىلوت مث «ةرصبلا ىلع ىلوت «برعلا ةاهد نم ناكو
 ن ب

 .نيفخلا ىلع حسملا مكح نايب :ثيدحلا عوضوم (أ)

 :تاملكلا حرش (ب)

 .هتيعمو هتبحص ىف : مع يبنلا عم

 .ةرجهلا نم عست ةنس بجر ىف كوبت ةوزغ يف هرفس وه :رفس يف

 .نيفخلا ىلع حسملا :باب )١944« مقرب يراخبلا هجرخأ ()

 لاب مع هللا لوسر تيأر معن :لاقف ؟ اذه لعفت :ليقف هيفخ ىلع حسمو أضوت مث «ريرج لاب” :لاق مامه نعو
 .اهيفخخ ىلع حسمو أضوت مث
 .ةدئاملا لوزن دعب ناك ريرج مالسإ نأل ؛ ثيدحلا اذه مهبجعي ناك :ميهاربإ لاق :شمعألا لاق

 .نيفخلا ىلع حسملا :باب (۲۷۲) مقرب ملسم هجرخأ
 حسملا :باب )۲۷٤( مقرب ملسمو «ناترهاط امهو .هيلجر لخدأ اذإ :باب ۲ .۳) مقرب يراخبلا هجرخأ ١-



 ماسكحألا ةدمع حرش مايقألا هيت

 . علخأل :عزنأل فدي دا تا :تيوهأف

 .هوحنو دلج نم اهل ارتاس مدقلا ىلع سبلي ام وهو ءفخ ةينثت :هيفخ

 . نيمدقلا يأ :امهتلخدأ .نيفخلا وأ نيمدقلا :يأ ءامهكرتا :امهعد (

 : ا :هلوقل ليلعت «امهتلخدأ ينإف» :ةلمجو :امهتلخدأ يف ءاهلا نم لاح :نيترهاط

 .ءاملاب ةلولبم نيفخلا ىلع هدي رمأ :امهيلع حسمف

 0 :يلامجإلا حرشلا (ج)

 وهو .هرافسأ نم رفس يف مي يبنلا عم ناك هنأ هم ةبعش نب ةريغملا ثدحي

 اهنم بصي ءام ةوادإ هعمو هرهط ىف مي يبنلا مدخي ناكو «كوبت ةوزغ يف هرفس
 نيفخلا عزنيل هديب ةريغملا ىوهأ هيلجر ىلإ ىهتنا املف ءاهنم ًاضوتيل ميم يبنلا ىلع
 ًاللعم امهكرتب هرمأ مي يبنلا نكلو «هيمدق لسغي ىتح عديم يبنلا يمدق نم
 .امهيلع حسم مث «ناترهاط امهو هيفخ ىف هيمدق لخدأ هنأب كلذ

 :ثيدحلا دئاوف (د)

 امهيلع ساقيو «نيلجرلا لسغ نم الدب ءوضولا يف نيفخلا ىلع حسملا زاوج ١-

 .اهريغو براوجلا نم نيلجرلا رتسي ام لك

 اذهو «لجرلا لسغو امهعلخ نم لضفأ امهل اًسبال ناك نمل امهيلع حسملا نأ -
 .هتاعيرشت رسيتو ىمالسإلا نيدلا لامك نم

 ا ا ۳

 هل نيبو ءامهعلخ نم ةريغملا عنم ثيح هميلعتو مي يبنلا قلخ نسح -4
 .مكحلا فرعيو هسفن نئمطتل نيترهاط امهلخدأ هنأ :ببسلا

 . يو يبنلا ةمدخب ةريغملا ةليضف -

 وحنو رهطتملا ىلع بصلاو ءاملا راضحإك «ةراهطلا يف هريغب ةناعتسالا زاوج -5

 .كلذ

OO 



 لولا سلا
0 

 © ىناثلا ثيدح ا م

 حسمو أضوتو لابف مشا يبنلا عم تنك :لاق هيي ناميلا نب ةفيذح نع ١-
 و هلع لع

 رص
 .(۱۸) مقر ثيدحلا ىف هتمجرت تقبس ناميلا نب ةفيذح :يوارلا

 . نيفخلا ىلع حسملا مكح نايب :ثيدحلا عوضوم (أ)

 :تاملكلا حرش (ب)

 .ةنيدملا يف كلذ ناكو هتبحص يف يأ : يع يبنلا عم تنك

 فلخ موق ةطابس ىتأ مسي يبنلا نأ :امات هظفلو «هنم اًقوذحم :يأ :ًارصتخم

 هبقع دنع تمقف .هتتجف ىلإ راشأف هنم تذبتناف لابف مكدحأ موقي امك ماقف طئاح

 :ةياور يف ملسملو .ًاضوتف ءامب هتئجف ءامب اعد مث :ةياور ىف يراخبللو .غرف ىتح

 :يلامجإلا حرشلا (ج)

 دارأف «ةنيدملا يف كلذو < مي يبنلا عم ناك هنأ هات ناميلا نب ةفيذح ربخي

 ا تا ءهتجاح يضقي نأ ديم يبنلا

 . م هتداع ىه امك ءاجنتسالا وأ ا الا كدي زريق ناكو «هيفخ

e 

 لامك نم وهو «نيلجرلا لغ قف ادب ورا ىف نا ےل علا زار ج

 .هعئارش رسيو يمالسإلا نيدلا

 .رضحلا يف زئاج امهيلع حسملا نأ -
 .لاب هنإ :ميظعلا لجرلل ناسنإلا لوق زاوج -۳

 عم تنك :لاق ثيدحلا اذه يف ةدمعلا خسن ضسعب يف ءاج :هيبنت (ه)

 نأ تباثلا لب ؛اًنباث رفس ىف :هلوق سيلف ءأطخ اذه نكلو ءرفس ىف مكي ىبنلا

 1 دلا ی ناك كلذ

 .نيفخلا ىلع حسملا ذباب (۲۷۳) مقرب ملسمو كدعاقو اًمئاق لوبلا :باب «(۲۲۲) مقرب يراخبلا هجرخأ ۲



 20 ماكحألا ةدمع حرش ماسيفألا هبينت
 س هريغو يدم ا ىف باب ھ

 ديديقتو لالا ريكو لا حتفب يذملا :لاقيو «لاذلا نوكسو ميملا حتفب :يذملا

 .هجورخب ساسحإ الو قفد نودب ةوهشلا بيقع جرخي قيقر ءام وهو «ءايلا

 ؛هريغ ىف ثيداحأو «يذملا يف ثيداحأ هيف بابلا اذه نأ :ىنعي :هريغو :هلوقو

 .ةرظفلا نسو «ةساختلا ريهطتو. وصولا ضار لق

 © لوألا ثيدحلا ۾

 لأسأ نأ تييحتساف «ءاذم الجر تنك :لاق ین بلاط ىبأ نب ىلع نع -۳

 هركذ لسغي» :لاقف هلأسف دوسألا نب دادقملا ترمأف «ىنم هتنبا ناكل مي ىبنلا

 . (ًأضوتيو

 .«ًأاضوتو كركذ لسغا» :يراخبللو

 .'«كجرف حضناو أضوت» :ملسملو

e 
 عبارو «نينمؤملا ريمأ يمشاهلا يشرقلا بلطملا دبع نب بلاط يبأ نب يلع :يوارلا

 هب نمآو مايع يبنلا رجح ىف ىبرت « يع نييبنلا متاح مع نباو «نيملسملا ءافلخ

 كوبت ةوزغ يف هلهأ يف هفلخو ءةمطاف هتنبا ميم يبنلا هجوزو «ثعب نيح نم
 ۲ : ۶ ۶ ر ۶

 ا هنأ الإ ىسوسم نم نوراه ةلزنمب ينم نوكت نأ ىضرت امأ) :لاقو

 هيف لاق ىتح ةنطفلاو ملعلاو ةعاجشلاو ةيسورفلاب رهتشاو «ةنجلاب مع ىبنلا هل دهش

 ةنس ةجحلا يذ رخآ ىف هن نامثع دعب ةفالخلا ىلوت .(ىلع اناضقأ» : رمع

 .يذملا :باب )۳٠۳« مقرب ملسمو هلاؤسلاب هريغ رمأف ايحتسا نم :باب (۱۳۲ مقرب يراخبلا هجرخأ ۳ / ١-

 هيزاغم ضعب يف هفلخ دقو «يلعل لوقي مي هللا لوسر تعمس» :لاق هتاف صاقو يبأ نب دعس نع -7 / ۳
 ىنم نوكت نأ ىضرت امأ» : مر هللا لوسر هل لاقف ؟نايبصلاو ءاسنلا عم ينتفلخ هللا لوسر اي :كقلف يلع هل لاقف
 .(؟يدعب ةوبن ال هنأ الإ «یسوم نم نوراه ةلزنمب

 يلع بقانم :باب )٤ ۲٤١( مقرب ملسمو .هظنف بلاط يبأ نب يلع بقانم :باب )٠۰۳(« مقرب يراخبلا هجرخأ

 | | . شوف بلاط يبأ نبا



 سا <

 نيعبرأ ةنس ناضمر نم تلخ ةليل ةرشع عضبل اديهش لتق نأ ىلإ نيثالثو سمخ

 .جراوخلا نم اًقوخ لوهجم ناكم ىف :ليقو «ةفوكلاب ةرامإلا رصق يف نفدو

 .يذملا مكح نايب :ثيدحلا عوضوم )ً)

 و كلا

 . تلجحخ :تييحتسا ٠ : الملا رک : ءاذنم

 لاوس قمنا قا : مع يبنلا لأسأ نأ

 لاؤس نم هئايحتسا نم ببسلاو ةلعلا نأ :يأ «ليلعتلل ماللا :ينم هتنبا ناكل

 ةرهشلا رمأب قلعت يذماو ؛هتجوز اهنأل ؛هنم لڳ يبلا ةنبا ناک هت يبن
 كلر قلعتي اع مخي يبنلا لأسي نأ ايحتساف

 لبق :ليقو «مالسإلا يف تدلو < ا ىبنلا تانب ىرغص ةمطاف :هتنباب دارملاو

 ثالثو ءانبأ ةثالث هل تدلوف ء«ردب ةوزغ دعب ةيناثلا ةنسلا يف يلع اهجوزت «ةثعبلا

 ا .'«ينبضغأ اهبضغأ نمف ينم ةعضب ةمطاف» : ىبنلا اهيف لاق «تانب

 ا لهأ ءاسن ةديس ينوکت نأ نيضرت امأ» :لاقو «هب قول هتيب لهأ لوأ اهنأ

 .ةنس نورشعو عبرأ اهلو «ةرشع ىدحإ ةنس ناضمر يف ةنيدملا يف تيفوت

 ءاهنع ىلاعت هللا يضر ةمطاف لئاضف باتك يف ملسم هجرخأو :(515 /5 ) مقرب يراخبلا هجرخأ ثيدحلا (0)
 . نذآ ال مث «نذآ ال مث ,نذآ الف بلاط يبأ نب يلع مهتنبا اوحكني نأ يف ينونذأتسا ة ةريغملا نب ؛ ماشه ينب نإ) : او

 .«اهاذآ ام ينيذؤيو اهبارأ ام ينبيري ينم ةعضب يه امنإف ؛مهتنبا حكنيو يتنبا قلطي نأ بلاط يبأ نبا ديري نأ الإ

 )5١59(. مقرب ملسمو (TVIY)» مقرب يراخبلا هجرخأ

 حيحص ٠ .«اهبصنأ ام ينبصنيو اهاذآ ام ينيذؤي ينم ةعضب ةمطاف اغغإ» :لاق یا هللا لوسر نأ هريبزلا نو

 .(5755) مقر ثيدح (عماجلا

 ل ل ا هشام ةشئاع يأ - تلاق (۳)

 اهيلإ رسأ مث «تكيف اًئيش اهيلإ رسأ مث “راسي نع وأ «هنيمي نع اهسلجأف ««يتنباب يحرم :لاقف مَع هللا لوسر

 :اضيأ تكحضف اش

 نم برقأ احرف مويلاك تيأر ام :تلقف aS :تلاقف «كيكبي ام :اهل تلقف

 ام :تلاقف ؟ لاق امع اهتلأسو «نيكبت مث ءاننود هثيدحب ا تکی: نجس اھل :تلقف نرخ

 هضراعي ناك ليربج نإ ا : ىنثدح ناك هنإ :تلاقف ءاهتلأس ضبق اذإ ىتح یا هللا لوسر رس ىيشفأل تنك

 يب اًموحل يلهأ لوأ كنإو «يلجأ رضح دق الإ ينارأ الو .نيترم ماعلا يف هب هضراع هنإو «ةرم ماع لك نآرقلاب

 ةديس وأ «نينمؤملا ءاسن ةديس ينوكت نأ نيضرت الأ» لاق «ينراس هنإ مث «كلذل تيكبف .1كل انأ فلسلا معنو

 - :ةللزز تكد وو مالا هده ءا
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 ىلإ بسن يدنكلا ةبلعث نب ورمع نبا وه دادقملاو «هنم تبلط :دادقملا ترمأف

 جوزتو «نيترجهلا رجاهو ءاميدق ملسأ هانبت هنأل ؛يرهزلا ثوغي دبع نب دوسألا

 اقنع انفو ندي gE كين انا ی يي ب اجرا

 وسوم بع ردب ةوزغ يف كم يبنلل لاق ءرصم حتف دهشو

 © 17 5 : ةدئاملا| *«نودعاق انهاه ان التاقف كبرو تنأ بهذاق» : : ىسومل ليئارسإ

 نفدو « نيالثو ثالث ةنس ىفوت « كملخو كيدي نيبو کا نعو كنيمي نع لتاقن

 ٠ يذملا يف امهنيب ترج ةركاذمل هريع رمأي ملو تت يبنلا لاؤسب ىلع هرمأ امغإو

 لسغا) :ةياور هيلع لدت امك ءرمألا ىنعمب ربخ ناتلمجلا :ًاضوتيو هركذ لسغي

 . (ًأاضوتو كركذ

 . لسغا : يأ :حضنا

 . لئاسلا وه هنآل ؛هبطاخ دوسألا نب دادقملل باطخلاو «كركذ يأ :كجرف

 :يلامجإلا حرشلا (ج)

 يصرو مي هللا لوسر تنشب ةمطافل اجور هتك تع بلاط يبأ نب ىلع ناك

 مَع يبنلا لاسي نأ ايحتسا ةمطافل اًجوز هنوك لجأ نمو «يذملا ريثك ناكو -اهنع

 نأ هنع هللا يضر دوسألا نب دادقملا رمأف «جورفلاو ةوهشلاب قلعتي هنأل ؛همكح نع

 ةي يبنلا هرمأف هلأسف ؛ اظ ىلع نيبو هنيب ترج ةركاذمل هنع ميم يبنلا لأسي
 نم يذملا نآل ؟اضوتي نأو «هعطقي وأ يذملا ففخي كلذ نآل ؛هلك ركذلا لسغب

 . ءوضولا ضقاون
 :ثيدحلا دئاوف (د)

 ١ - ةحلصملل هنم ىيحتسي امب هسفن نع ناسنإلا رابخإ زاوج .

 = )مقرب تت يبنلا ضرم :باب «يزاغملا» باتك يراخبلا هاور "24477 ٤۳٤ ٤(« باي «(0-550) مقرب ملسمو

 ٠ مالسلاو ةالصلا اهيلع ىبنلا تنب ةمطاف لئاضف

 . هنت قالطإلا هجو ىلع ةنحلا لهأ ديسب , ةنحلا لهأ ءاسن ةديس تقحل رهشأ ةتس دعبو



 0 حسو O٤ ٦ دس | ١ ت لوألا اس لا

 ' هريع وأ ءايحلا اببسي هسفند لاؤسلا رشابي الأ ناسنإلل زوجي هزات

 ٠ ةوهشلاو جورفلاب قلعتي ام هتجوز براقأ دنع لجرلا ركذي الأ بدألا نم نأ -؟
 همهف ىف اًقوثوم ليكولا نوكي نأ طرشب ملعلا نع لاؤسلا يف ليكوتلا زاوج -؟

 ٠ هنيدو هظفحو

 ١ - ءوضولل ضقان يذملا نأ ٠

 لاؤسلا كرت نم ءايحلا هعنمي مل ثيح ؛ هيكل بلاط ىبأ نبا ىلع ةليسففا ۷

QO 



 = ماسكحألا ةدمع حرش ماهقألا هيبت
 © يناثلا ثيدحلا م

Eيكش :لاق هتك ينزاملا مصاع نب ديز نب هللا دبع نع “ميمت نب دابع نع  

 ىتح فرصني ال" :لاقف ةالصلا يف ءيشلا دجي هنأ هيلإ ليخي لجرلا مسيع يبنلا ىلإ
 .«احير دجي وأ اتوص عمسي

 ا
 :نايوارلا

 .روهشملا ىلع نيعباتلا نم ةقث -هللا همحر - ديز نب ميمت نب دابع -

 .(0) مقر ثيدحلا يف هتمجرت تقبس مصاع نب ديز نب هللا دبع “۲
 :ثيدحلا عوضوم )ً)

 .ةراهط ىلع ناسنإلا ناك اذإ ثدحلا يف كشلا مكح نايب

 :تاملكلا حرش ب

 ديز نب هللا دبع :يكاشلاو «لوهجملل اًينبم فاكلا رسكو نيشلا مضب :يكش

 .ثيدحلا يوار

 .هتلازإل اًبلط ءيشلا نم عجوتلا :ىوكشلاو

 :ىكش لعاف بئان ماللا مضب وهو ؛لجرلا لاح :يأ :لجرلا
 .نظي يأ :هيلإ ليخي

 .هريغ وأ حيرب ثدحلا :يأ :ءيشلا دجي

 .همش وأ هعمسب كلذ نقيتي :يأ :احير دجي وأ اتوص عمسي

 :يلامجإلا حرشلا (ج)

 قلعو كدحأ هنأ طف هلع قدح ف رديت سجا رهط لغ ناشإلا ةوكي نق

 باب )551١«4 مقرب ملسم هجرخأو ؛نقيتسي ىتح كشلا نم ًاضوتي ال باب (۱۳۷) مقرب يراخبلا هجرخأ -1 5

 ٠ كلت هتراهطب يلصي نأ هلف ثدحلا ىف كش مث ةراهطلا نقيت نم نأ ىلع ليلدلا



 لوألا سس لا

 هنع ليزيو ناسنإلا نئمطي ام ىلإ هتمأ ميم يبنلا دشري ثيدحلا اذه يفو «كلذ نم

 ىلع ءانبلا ىلإ هدشرأف ةلكشملا هذه نع هلأس نيح ديز نب هللا دبع ىتفأ ثيح قلقلا

 لاوز نقيتي ىتح اهنم فرصني الف هتالص يف ىقبي نأو «ةراهطلا وهو «لوآلا لصألا

 .هحير مش وأ ثدحلا عامسب ةراهطلا

 :ثيدحلا دئاوف (د)

 ١ - ثدحأ هنأ نقيتي ىتح ءوضولا همزلي مل ثدحلا يف كش اذإ رهطتملا نأ .

 . ثدحلا ىف كشلا درجمب ةالصلا نم جورخلا زوجي ال هنأ -؟

 قيرط نع هجورخب ملع ءاوس ءوضولل ضقان ربدلا نم حيرلا جورخ نأ ۳

 ظ .كلذ ريغ وأ مشلا وأ عمسلا

 .اهركذ نم ايحتسي يتلا ظافلآلا بنجتي نأ بدألا نم نأ ٤“

 .رظلاب لوزي ال نيقيلا نأو «هيلع ناك ام ىلع ءيشلا ءاقب اان

Lele: 



 ےہ ماسكحألا ةدمع حرش مامفألا هيبت

 © ثلاثلا ثيدحلا ۾

 ماعطلا لكأي مل ريغص اهل نباب تتأ اهنأ ةيدسألا نصحم تنب سيق مأ نع -4
 هبوث ىلع هحضنف ءامب اعدف «هبوث ىلع لابف «هرجح يف هسلجأف ميم هللا لوسر ىلإ
 .هلسغي ملو

 هبوث ىلع لابف يبصب يت هيَ يبنلا نأ : هن نينمؤملا مأ ةشئاع ثيدح يفو

 .«هلسخي ملو هلوب هعبتأف» :ملسملو «هايإ هعبتأف ءامب اعدف

 م6
 :ناتيوارلا

 تملسأ هاف نصحم نب ةشاكع تخأ ةيدسألا نصحم تنب ةنمآ سيق مأ ١-

 .اليوط ترمعو ةنيدملا ىلإ ترجاهو ادق

 .(5) مقر ثيدحلا ىف اهتمجرت تقبس . هنوف ةشئاع نينمؤملا مأ ۴

 :ثيدحلا عوضوم (أ)

 . نايبصلا لوب نم بايثلا ريهطت ةيفيك نايب

 :تاملكلا حرش (ب)

 ال :هلسغي يذلل تلاقو ءهيلع تعزجف ءًاريغص تام دقو «ىمسم ريغ :اهل نباب

 تلاق ام» :لاق مث ءمسبتف اهلوقب مي يبنلا ربخأف .هلتقتف درابلا ءاملاب ينبا لسغت

 .ًاليوط ًارمع ترمعف (؟اهرمع لاط

 ةياور يفو «نبللا هتوق امنإو «هرغصل هل وق ماعطلا نكي مل :ماعطلا لكأي مل

 .«ماعطلا لكأي نأ غلبي مل» :ملسمل

 . ةلضح قا ءاهمضو اهرسكو ءاحلا حتفب .هرحح

 . هلسغ ةيفيكو عيضرلا



 2 د _ اأالسس لا

 ب يبنلا بوث :هبوث
 لولا نام هني رز :هحضن

 . هكلديو ءالا بص رثكي :هلسغي ملو

 . هكنحي نأ لجأ نم كلذو ءريغص لفطب هيلإ ءيج :يبصب ىتأ

 . هلوب ىلع هبص :هايإ هعبتأ

 :يلامجإلا حرشلا (ج)

 يكس باو د ب يبنلا ىلإ مهنايبصب اوتأي نأ خيتي ةباحصلا داتعا

 سانلا نسحأ ساب ناكو .مهايإ هسملو مث هئاعدب اًكربت اهدعب وأ -مهل وعدي

 ةمحر هرجح يف مهسلجيو مهلافطأ نضتحيو «هباحصأ نم كلذ لبقتي ناكف ءاًقلخ

 اهنأ ةيدسألا نصحم تنب ةنمآ ربخت ثيدحلا اذه يفو .مهيلهأ رورسل اًبلجو مهب

 يبنلا هسلجأف .هب ىذغتيو ماعطلا هيف لكأي نس ىلإ غلبي مل ريغص اهل نباب تتأ

 _ فّثعي ملو هردص كلذب قضي ملف « ميم يبنلا بوث ىلع لابف هرجح يف مكي
 نأ امك هلسغي ملو هبوث ىلع هبصف ًءام بلط نأ الإ هنم ناك ام لب بسی وأ .هلهأ

 بوث ىلع لابف هكنحيل ريغص لفطب هيلإ ءيج ثيح ةلثام ةصقب ربخت اخ ةشئاع

 .ءام ةرثاكم الو كرف نودب لوبلا ناكم هعبتأف ءامب اعدف مسرب يبنلا

 :ثيدحلا دئاوف (د)

 ١- ميم يبنلا قلخ نسح .

 هيلع ءاملا حضنب رهطي هرغصل ماعطلاب ىذغتي ال يذلا ريغصلا مالغلا لوب نأ -

 . لسغ نودب

 . تاساجنلا ةيقبك لسغلا نم اهيف دبال هترذع نأ -#

 ,ثبخلا نم رهطتلا ىلإ ةردابملل ةساجنلا لحم ريهطتب ةردابملا ىلوألا نأ - 4

 . ىسني العلو

OG 



 س )ص ماسكحألا ةدمع حرش ماسيفألا هنت

 © عبارلا ثيدحلا و

 سانلا هرجزف دجسملا ةفئاط يف لابف يبارعأ ءاج :لاق هني كلام نب سنأ نع <

 .هيلع قيرهأف ءام نم بونذب ميا يبنلا رمأ هلوب ىضق املف ٠ مع يبنلا مهاهنف

 2 ا
 )١١(. مقر ثيدحلا يف هتمجرت تقبس هت كلام نب سنأ :يوارلا

 . لوبلا نم ضرألا ريهطت ةيفيك نايب :ثيدحلا عوضوم (أ)
 :تاملكلا حرش (ب)

 .ةيدابلا نكاس وهو يودب : يبا رعأ

 . ةنيدملا يف تت يبنلا زدن :هب دارملاو «دجسملا بناج :دجسملا ةفئاط

 .هنع اوفكي نأ مهنم بلط :مهاهن 2 .هب اوحاصو ةدشب هورهت :سانلا هرجز

 .ولدلا وهو لاذلا حتفب :بونذب

 .هلوب ىلع :هيلع : ءاهلا نوكسو ةزمهلا مضب :قيرهأف

 :يلامجإلا حرشلا (ج)

 ثيدحلا اذه يفو «ىلاعت هللا دودحب لهجلاو ءافجلا بارعألا ىلع بلاغلا ناك

 يف يع يبنلا دجسم يبارعأ لخد دقف «كلذل لاثم هب هن سنأ ثدح يذلا

 هدجسملا يف هلوب نم غرف ىتح يبارعألا سانلاو مَ يبنلا كرت :باب )5١7( مقرب يراخبلا هجرخأ -75

 ءاملاب رهطت ضرألا نأو دجسملا يف تلصح اذإ تاساجنلا نم هريغو لوبلا لسغ بوجو:باب )۲۸٤(« مقرب ملسمو

 ا . اهرفح ىلإ ةجاح ريغ نم
 . هيلع ءاملا بص هريهطت ىف ىفكيو ىمدآلا لوب ةساجن ثيدحلا ىف

 ءاملا رادقم يف ديدحتلا يفني وهو «ءاملا يف يع يبنلا نع ىوري تيران ا ميرا اهو © ىلا غ نبا لاق

 نم هطلاخو تاساجنلا نم هجزام ام لك نأو هيلع بلغ ام لكل رهطم رهاط ءاملا نأ ىضقيو ءةساجنلا هقحلت يذلا

 a EC ES NE ملاكا نا NEE و كنف للك E نأ ذل هامش هل ناقل
 نب ديعس مهنم ةنيدملا لهأ نم ةعامج بهذ هيلإو ثيدحلا اذه هبجوي ام اذه «ريثكو ءاملا ليلق كلذ يف ءاوسو هيف

 بهذم وهو نييدادغبلا نم مهلوقب لاق نمو كلام باحصأ نم نييندملا بهذم وهو «ةعيبرو باهش نباو بيسملا
 ىمس دق هللا نأل ؛رظنلا ةهج نمو رثألا ةهج نم ءاملا يف بهذم حصأ وهو يلع نب دواد بهذ هيلإو ةرصبلا ءاهقف

 .(92177/1١؟5) ؛ديهمتلا» . هريغ ىف ًالعاف ًارهطم ارهاط ديري اروھط قلطملا ءاملا



 لوألا رس لا

 سلجو دجسملا نم بناج ىلإ يبارعألا دصقف «هباحصأو هيف مشيا يبنلاو ةنيدملا

 اذهب اقفر خيب يبنلا مهاهنف هنورجزي هب اوحاصو .كلذ ةباحصلا مظعتساف لوبي

 اذه لعلف قفرلاو ةمكحلاب رومألا اوجلاعي نأ ةمألل اًميلعتو هلاحل ًاريدقتو لهاجلا

 عطقب ررضتو دجسملا نم ربكأ بناجو هبايثو هندب ثولتل هلوب نم ماق ول يبارعألا

 ةلازإب يع يبنلا رمأ ريذاحملا هذه فوخ لازو هلوب نم يبارعال .مهتنا املف «هلوب

 تکا ىف كيم كازو, علام نمي قلد: هيل بيسر نأ ر ر و
 اذه نم ءيشل حلصت ال دجاسملا هذه نإ» :هل لاقف يبارعألا اعد مو يبنلا نأ

 يح لاق امك وأ '«نآرقلا ةءارقو .ةالصلاو « هللا ركذل ىه امنإو ءرذقلا الو «لوبلا

 :لاقو «هكرتب ةباحصلا رمأ لكسب يبنلا نأ يقر ةريره يبأ ثيدح نم يراخبللو

 اا ور ا
 :ثيدحلا دئاوف (د)

 .رذقلاو لوبلا نع اههيزنتو دجاسملاب ةيانعلا ١-

 .اهيف تلصح اذإ اروف ةساجنلا نم دجاسملا ريهطت بوجو -؟

 نوكت نأ الإ راركت نودب سجنلا ناكملا ىلع ءالا بصب رهطت ضرألا نأ -۳

 ٠ .ءاملا بص لبق لازتف ةيقاب ةساجنلا

 .ركنملا ةلازإو ميلعتلا دنع هتمكحو رب يبنلا قلخ نسح -

OO 

 ضرألا نأو تلا يف تلصح اذإ تاساجنلا نم هريغو لوبلا لسغ بوجو :باب )۲۸١( مقرب ملسم هاور )١(

 . اهرفح ىلإ ةجاح ريغ نم ءاملاب رهطت



 م ماكحألا ةدمع حرش مامفألا هنت
 .ناتخلا :سمخ ةرطفلا» :لاق مسرع يبنلا نأ هش ةريره يبأ نع -۷

 .(طبإلا فتنو ,رافظألا ميلقتو «براشلا صفو .دادحتسالاو

 .(5) مقر ثيدحلا ىف هتمجرت تقبس «ةريره وبأ :يوارلا

 . ةرطفلا لاصخ نايب :ثيدحلا عوضوم (آ)

 :تاملكلا حرش (ب)

 يأ هنسح ىلع سانلا رطف ام :انه ةرطفلاب دارملاو «ةرطفلا لاصخ : يأ :ةرطفلا

 .لاصخ سمخ :يأ :سمخ . هنسح ىلع اولبج
 جرف يف ةدلج ا ا :ناتخلا

 جاليإلا لحم قوف ىئنألا
 . لبقلا لوح تبني يذلا نشخلا رعشلا ىهو «ةناعلا قلح :دادحتسالا

 قوف تبني يذلا رعشلا براشلاو :« صقملاب هرعش فارطأ عطق :براشلا صق

 . محللا يف اهتبانم نع ةجراخلا اهفارطأ عطق :رفاظألا ميلقت . ايلعلا ةفشلا

 . بكنم ا نطاب ءابلا نوكسو ةزمهلا رسكب طبإلاو « هلصأ نم هرعش عطق :طبإلا فتن

 . ةرطفلا لاصخ :باب «(500) مقرب ملسمو «رافظألا ميلقت :باب «(0007) مقرب يراخبلا هجرخأ ~۷

 ميلقتو براشلا صق يف يع يبنلا انل تقو : لاق سنأ نع - (50/) مقرب ةراهطلا باتك ىف ؟ملسم حيحصلا يفو

 .ةليلو اًموي نيعبرأ نم رثكأ كرتن الأ «رافظألا

 : هللا همحر ةيزوحلا ميق نبا لاق

 ودبت ىتح براشلا نم ذخؤي :"هتطوم” يف كلام لاقف ؟لضفأ امهيأ هقلحو براشلا صق يف فلسلا فلتخاو

 .هسفنب لّتميف ءزجي الو «راطإلا وهو ةفشلا فارطأ
 تدؤي نأ ىراو لح .تراشلا ءافعإت نيو للا .ققضو ترانا" يب : لاق كلام نع للا ةع نبأ ركذو

aةلثم يدنع هقلحو براشلا ل  . 

 يف دهشأ : :لاقو «هالعأ نم ذخؤي ناكو «راطإلا وه امنإ «سراشلا ءافحإ يف تت يبنلا ثيدح ريسفتو : كلام لاق

 لعجف خفن «رمأ هيك اذإ تاطخلا نب د رمع ناكو : كلام لاق «هلعف نم اًبرض عجوي نأ ىرأو «ةعدب هنأ براشلا قلح

 ٠ داعملا داز . ها ٠ هبراش لتفي وهو هئادرب هلجر



 لالالا

 :يلامجإلا حرشلا (ج)
 ىلع سانلا هللا رطف يتلا ةرطفلل ةقفاوملا ةيلاعلا بادآلا ىلع مالسإلا نيد لمتشا

 نم اسمخ اًئيبم ملي يبنلا نع ةريرهوبأ ثدحي ثيدحلا اذه ىفو ءاهلامكو اهنسح

 نمضتملا ناتنخلا ىهو .رظنملا لامجو ةراهطلاو ةهازّتلا لامكل ةنمضتملا ةرطفلا لاصخ

 مكارت نم عناملا ةناعلا قلحو .ءاسنلا يف ةعيبطلا لادتعاو ,روكذلا يف ةراهطلا لامكل

 ؛براشلا صقو .ءاًضيأ ةراهطلا لامكل نمضتملاو نطبلا نم لزانلا قرعلاب خاسوألا

 نع دعبلاو اهتحن خاسوألا مكارتل عناملا رافظألا ميلقتو .رظنم لامجو ةفاظن هنأل

 قولع نع ةجتانلا ةهيركلا حئاورلا عطقل طبإلا فتنو ,بلاخملا يذ ناويحلا ةهباشم

 . روعشلاب قرعلاو خاسوألا

 :ثيدحلا دئاوف (د)

 ‹براشلا صقو .دادحتسالاو ناشف : سمخلا لاصخلا هذه ةيعورشم ١-

 . ةرطفلا نم اهنآل ؛«طبإلا فتنو .رافظألا

 نإف .ةناعلا يف قلحلاو طبإلا يف فتنلاو ,براشلا يف صقلا لضفألا نأ -

 يا يسب

 . ةفاظنلا ةاعارمو . ةرطفلا ةقفاومب ةيمالسإلا ةعيرشلا لامك -۴

 :(ليمكت) (ه)

 نا لوي ورک نع ی انه ىف نعيد

 لقأو !ءرب عرسأو ريخلا ىلإ قبسأ هنأل  لضفأ رغصلا نمز يف هلعفف ناتخلا امأف

 . غولبلا نع رخؤي الو اأ

 تا كلا سبق طبإلا فتنو رافظألا ميلقتو براشلا صقو دادحتسالا امأو

 صق يف انل تقو : هيفا كلام نب سنأ لوقل ؛ اًموي نيعبرأ نم رثكأ كرتت ال نكل

 هاور . ةليل نيعبرأ نم رثكأ كرتن الآ ةناعلا قلحو طبإلا فتنو رافظألا الا

 .ملسم ٠

QOR 



 تمس ا )] ح ماسكحألا ةدمع حرش ماهفألا هبينت

 1 ةبانج ا نم لسغلا باب 1

 . ءاملاب لسغلاب ندبلا ميمعت وهو « لاستغالا :نيغلا مضب اسغلا

 ينملا نأل ؛ كلذب يمس «ىنملا لازنإ :انه اهب دارملاو «دعبلا :لصألا يف ةبانجلاو
 . هنع لقتناو هلحم نع دعب

 م لوألا ثيدحلا ۾

 وهو ةنيدملا قرط ضعب يف هيقل مَع يبنلا نأ هلت ةريره يبأ نع -7
 ايأ اي تنك نيأ)» : لاقف «تئج مث تلستغاف تبهذف هنم تسنخناف» :لاق . بنج

 :لاقف «( ةراهط ريغ ىلع أنأو « كسلاجأ نأ تهركف انج تلك» : لاق (؟ةريره

 .«سحبني ال ملسملا نإ هللا ناحبس»

 ووا
 .(۲) مقر ثيدحلا ىف هتمجرت قبس . هت ةريره وبأ :يوارلا

 . هتسلاجمو بنجلا مكح نايب :ثيدحلا عوضوم (آ)

 دعق ىتح هعم ىشمف هديب ذخأ يع يبنلا نأ : يراخبلل ةياور يفو «هلباق :هيقل

 . هنم لسناف

 . مع لوسرلا ةنيدم يأ :ةنيدملا

 4 هريره وبأ یا . وهو

 بصن عضوم يف «بنج وهو» ةلمجو «ةبانج وذ :نونلاو ميجلا مضب :بنج
 .«هيقلا ىف ءاهلا نم لاحلا ىلع

 ليلدلا :باب )71/١(« مقرب ملسمو «سجني ال ملسملا نأو بنجلا قرع :باب ء(۲۷۹) مقرب يراخبلا هجرخأ -8

 نينجلا ىتح نيملسملا عامجإب رهاطف يحلا امأف ءاّنيمو اًيح ملسملا ةراهط يف ميظع لصأ ثيدحلا اذه : يوونلا لاق
 . (51/5) “ملسم حرش. نيملسملا عامجإب رهاط وه :انباحصأ ضعب لاق ءاهجرف ةبوطر هيلعو همأ هتقلأ اذإ



 لولا لا

 . ميڪ يبنلا سلج نأ دعب كلذو ءاًيفتخم تللسنا :تسنخنا

 . تنك نيأف تبهذ نيح يأ :تنك نيأ

 . هلالجب قيلي ال ام لك نع هلل اهيزنت :هللا ناحبس

 . هتعيرشو هللا نيدل داقنملا يأ :ملسملا نإ

 . هتديقع ةراهطل ؛اهريغ الو ةبانجب سجن نوكي ال :سحنيال

 :يلامجإلا حرشلا (ج)

 لاثملاو « ميظعتلاو مارتحالا نم ريبك ردق ةباحصلا بولق يف سرب يبنلل ناك

 رم يبنلا نأ هسفن نع هيفإف ةريره وبأ هب ثدح ام : ثيدحلا اذه يف كلذ ىلع

 ناكو « مدي يبنلا سلج ىتح هعم يشمف .هديب كسمأف « ةنيدملا قرط ضعب يف هيقل

 ع كرم انيق .ةراهط ريغ ىلع دو يبنلا عم سلجي نأ هركف ابنج ةريره ونبأ

 ؟بهذ نيح ناك نيأ : هلأسف تت يبنلا ىلإ ءاج مث ,.لستغاو بهذو .ةيفخب

 هسولج نيح ًرهاط نوكي ىتح ةبانجلا نم لستغيل بهذ هنأو ,هلاحب ةريره وبأ هربخأف

 نيح ةريره ىبأ لاح نم بجعتي ؛(هللا ناحبس» : مدي يبنلا لاقف « مدي يبنلا عم

 ال هتعيرشو هللا نيدل داقنملا ملسملا نأ هل نيبو « نمؤملا ةيروهط بلست ةبانجلا نأ نظ

 ( . هتديقعو هبلق ةراهطل سجني

 :ثيدحلا دئاوف (د)

 ١- ةحلصملل هنم ايحتسي اب هسفن نع ناسنإلا ثدحت زاوج . .

 . مهل هدقفتو هباحصأب مدي ىبنلا ةيانع -۴

 . مع يبنلل غي ةباحصلا ميظعت -*

 ٤ - بجعتلا دنع هللا ناحبس : لوق .

 . رهاط نمؤملا نآل ؛ ةبانحلاب سجني ال بنجلا نأ -ه

 يتلا ةينلاجت دارج سك

 . هتليقع ثبخل ةيونعم هتساجن نكل « سجن رفاكلا نأ -۷



 ےک ماسكحألا ةدمع حرش ماهفألا هيبت

 © ىناثلا ثيدحلا و

 هيدي لسغ ةبانحلا نم لستغا اذإ مي ىبنلا ناك :تلاق اعظم ةشئاع نع -4
 دق هنأ نظ اذإ ىتح «هرعش هديب للخي مث «لستغا مث «ةالصلل هءوضو أضوت مث

 نك : لوقت تناكو « هذسح رئاس لسغ مث «تارم ثاالث ءاملا هيلع ضافأ هترشب ىورأ

 .اًعيمج هنم فرتغن دحاو ءانإ نم مَ هللا لوسرو انأ لستغأ

 .9(2) مقر ثيدحلا ىف اهتمجرت قبس ) اجو ةشئاغ نينمؤملا مأ :يوارلا

 . ةيانجلا نم لسغلا ةيفيك نايب :ثيدحلا عوضوم (أ)

 .لاستغالا دارأ یا : لستغا ادإ

 . ىنملا لازنإ :لصألا ىف «ةبانحجلا»و «ةيببسلل «نم» :ةبانجلا نم
 .هيفك :هيدي لسغ

 ءوضولا ةيفيك نايب قبسو «ةالصلل هتوضوك :يأ «واولا مضب :ةالصلل هءوضو

 (¥A«c). مقر ثيدحلا ىف

 :نذنلا عيمتل لماشلا لسغلا يف عرش : :لستغا مث

SEا «هسمأر رعش نيب عباصألا يتقرفم هيفك لخدي  

 تيور ىتح ءاملاب سأرلا ةدلج يهو «هسأر رعش ةرشب رمغ :هترشب ىورأ
 .هسأر ىلع :هيلع .ءالا بص :ضافأ

 ملسمو «هيلع ضافأ هترشب ىورأ دق هنأ نظ اذإ ىتح رعشلا ليلخت :باب «(2514) مقرب يراخبلا هجرخأ -4

 . ةبانجلا لسغ ةفص :باب )۳١١(« مقرب



 لولا رس لا

 فطع امو «لستغأ » يف لعافلا نم لاح ةلمجلاو .انيديأب ءاملا ذخأن :هنم فرتغن

 . مخي هلسغ ةيفيك نم ةشئاع دكأت تابثإ اهنم ضرغلاو .هيلع

 :يلامجإلا حرشلا (ج)
 ةبانحلا نم م يبنلا لسغ ةيفيك شوي ةشئاع نينمؤملا مأ نيبت ثيدحلا اذه يف

 ًاضوتي امك ًاضوتي مث «فارتغالا ةلآ امهنأل ؛ًالوأ هيفك لسغ لسغلا دارأ اذإ هنأ

 «نيقفرملا ىلإ هيديو «ههجو لسغيو «رثنتسيو «قشنتسيو «ضمضمتيف «ةالصلل

 عيمتل لماشلا لسغلا يف عرشي مث «نيبعكلا ىلإ هيلجر لسغيو «هينذأو «هسأر حسميو

 ضافأ هترشب ىورأ هنأ نظ اذإ ىتح عباصألا يتقرفم هيفكب هسأر رعش للخيف ندبلا
 .ةدحاو ةرم هدسج رئاس لسغ مث «تارم ثالث ءاملا هيلع

 دحاو ءانإ نم يع يبنلاو يه لستغت تناك اهنأ ثيدحلا اذه يف ةشئاع تنيبو

 رمألا نإ ثيح ؛ ميا يبنلا لسغ ةيفيك ةفرعم نم اهدكأت تبثتل اًعيمج هنم نافرتغي

 .اهتدهاشم نع اديعب نكي مل

 :ثيدحلا دئاوف (د)

 لسغيف ملز يباب ءادتقا ةيفيكلا هذه ىلع ةبانجلا نم لسغلا ةيعورشم ١-
 هنأ نظ اذإف «ءاملاب هسأر رعش هيديب للخي مث الماك اءوضو أضوتي مث هيفك
 .كلذ دعب هلك هدسج لسغي مث «تارم ثالث ءاملا هيلع بص هاورأ

 ندبلا عيمج لسغ هيف بجي هنأل ؛رغصألا ثدحلا نم دشأ ربكألا ثدحلا نأ -؟

 ظ . سأرلا ىتح

 .اعيمج دحاو ءانإ نم هتجوزو لجرلا لاستغا زاوج .-۳

 هه ل ىلا ءا اا ند يلا فارغا واج جا

 .هلهأل هترشاعمو « مي يبنلا قلخ نسح -ه

 فق



 = ماكحألا ةدمع حرش ماهقألا هيت
 © ثلاثلا ثيدحلا م

 هللا لوسرل تعضو : تلاق اهنأ مّ يبنلا جوز ثراحلا تنب ةنوميم نع ٠-

 مث «هجرف لسغ مث ءاّنالث وأ نيترم هراسي ىلع هنيميب ًافكأف ةبانجلا ءوضو مع
 .ههجو لسغو «قشنتساو .ضمضق مث «نيترم طئاحلا وأ «ضرألاب هدي برض

 هتيتأف هيلجر لسغف ىحنت مث «هدسج لسغ مث «ءاملا هسأر ىلع ضافأ مث «هيعارذو

 .هديب ءاملا ضفني لعجف اهدري ملف ةقرخب

 ا
 اهتخأو مدي يبنلا جوز هظنَم ةيلالهلا نزح نب ثراحلا تنب ةنوميم :يوارلا

 مأ ىرغصلا ةبابل ةيناثلا اهتخأو غش سابعلا ىنبا هللا دبعو لضفلا مأ ىربكلا ةبابل

 ينبو «ةيضقلا ةرمع رمتعا نيح عبس ةنس ةنوميم ع يبنلا جوزت ءديلولا نب دلاخ

 .ىزعلا دبع نب مهر يبأ اهجوز توم دعب (ةنيدملاو ةكم نيب عضوم) فرس يف اهب

 . نيسمخو ىدحإ هنس فرسب تيفوت . يي يبنلا اهجوزت نم رخآ يهو

 :ثيدحلا عوضوم (أ)

 ااا نيه لاک ذايب

 :تاملكلا حرش (ب)

 .هلسغل دعملا ناكملا يف هل تلعج : متيم هللا لوسرل تعضو

 .ةبانجلا لسغ ءام :يأ ءواولا حتفب :ةبانحلا ءوضو

 ا ی ا فكأن

 . ىنميلا هديب :هنيميب

 . ةاورلا دحأ نم كشلل وأ :اًنالث وأ نيترم

 . ضرألا ىلع هفك :ضرألاب هدي

 عضاوم لسغ دعي ملو ةهدسح رئاس لسغ مث ةبانجلا يف ًاضوت نم :باب 0 مقرب يراخبلا هج رخأ ا

 . هوحنو بوب لستغملا رتست :باب (TTY))> مقرب ملسمو «ىرخأ ةرم ءوضولا



 سمع a CO لوألا ن لا
 . ةاورلا دحأ نم كشلل وأ .رادجلا :طئاخلا وأ

 . ىرخأ ةيحان ىلإ هناكم نم لوحت : ىحنت

 ةياور يف امك ,ءاهذخأي مل : يأ ,ةففخملا ءارلا رسكو ءايلا مضب :اهْدري ملف

 ظ ١ . ىرخأ

 . هلسج ىلع نم هتلسي :ءاملا ضفني

 . نيتنثلا نيديلاب وأ ةدحاو ديب لمتحي :هديب

 :يلامجإلا حرشلا (ج)

 نم ىرخأ ةيفيك اهشا ثراحلا تنب ةنوميم نينمؤملا مأ نيبت ثيدحلا اذه ىف

 ءام هلسغل دعملا ناكملا يف هل تعضو ثيخ ةبانجلا نم معي يبنلا لسغ تايفيك

 هجرف لسغ مث ,.اثالث وأ نيترم امهلسغف ىرسيلا ىلع ىنميلا هديب بصف هب لستغيل

 وأ نيترم اهكلدو هديب طئاحلا وأ ضرألا برض مث ,ةبانجلا رثأ نم هب قلع امم هفيظنتل

 مث .هسأر ىلع ءاملا ضافأ مث ,هيعارذو ههجو لسغو قشنتساو ضمضمت مث ,اثالث

 امهلسغي مل ثيح ناث ناكم يف هيمدق لسغف هناكم نم لوحت مث ,.هدسج ةيقب لسغ

 .هديب هلسج نع ءاملا تلسي لعجو اهذخأي ملف اهب فشنتيل ةقرخب هتتأ مث ,لبق نم

 :ثيدحلا دئاوف (د)

 لسغيف ؛ مي يبنلاب ءادتقا ةيفيكلا هذه ىلع ةبانجلا نم لسغلا ةيعورشم - ١

 ىلع هدي كلدي مث .هفظنيف هجرف لسغيو ,اًنالث وأ نيترم ءانإلا جراخ هيفك

 مث «هيلجر ريغ ًالماك اءوضو ًاضوتي مث ,اثالث وأ ,نيترم رادجلا وأ ضرألا

 ناكم يف هيمدق لسغي مث .هدسج يقاب لسغي مث .هسأر ىلع ءاملا ضيفي

 را

 .هدسج لسغ رركي ال هنأ -'؟

 .هايإ اهتمدخو مب يبنلا اهماركإب اعلم ةنوميم لضف -
 ءاملا ضفني لعج ملي يبنلا نأل ؛ةراهطلا ءام نم ءاضعألا فيشنت زاوج - ؛

 . فيشنتلا نع هني ملو هديب



 د ماسكحألا ةدمع حرش ماهقألا هنت

 :هيبنت (د)

 يبنلا لسغ ةيفيك يف غش ةنوميم ثيدحو .ةشئاع ثيدح نيب نأ ئراقلا یری

 ىلع مير يبنلا اهلعفي تادابعلا يف ريثك اذهو .قورفلا نم اًئيش ةبانجلا نم مي
 درو امم اهولعف هجو يأ ىلعف .ةمألا ىلع ةعسوت كلذ يف نوكيف .ةعونتم هوجو

 اًنايحأ يأ .اًنايحأ هجو لك اهلك هوجولا ىلع اهولعفي نأ ةنسلا مامتو .ةنسلا اوكردأ

 .رخآلا هجولا ىلع اًنايحأو .هجو ىلع

 ف قرف



 a O sis لولا لا
 © عبارلا ثيدحلا م

 ١# م يبنلل لاق ېا ن رمع نأ شا باطخلا نب رمع نب هللا دبع نع :

 .«دقريلف مكدحأ ًاضوت اذإ معن» :لاق ؟بنج وهو اندحأ دقريأ !هللا لوسراي

 ا
 ,(۱۳) مقر ثيدحلا يف هتمجرت تقبس باطخلا نب رمع نب هللا دبع :يوارلا

 . بنجلا مون مكح نايب :ثيدحلا عوضوم (أ)

 :تاملكلا حرش (ب)

 . )١( مقر ثيدحلا ىف هتمجرت تقبسو باطخلا نبا وه :رمع

 . انم دحاولا يأ :اندحأ . ماهفتسالل ةزمهلاو ماني :دقريأ

 . دقري لعاف نم لاح ةلمجلاو ,ةبانج وذ :بنج وهو
 .هنع لوؤسملا تابثإل باوج فرح :معن

 . ةحابإلا هب دارملاو .رمألل ماللا :دقريلف

 :يلامجإلا حرشلا (ج)

 نبا رمع نينمؤملا ريمأ ىلع لكشأ ربكأ هثدح بنجلاو «ىرغص ةافو مونلا ناك ال

 ثدحي رمع نب هللا دبع وه اهو ؟ةبانج ىلع وهو ناسنإلا ماني له . هتان باطخلا

 ةبانجلا ثدح ففخ اذإ هل مونلا ةحابإب هباجأف كلذ نع مسرع يبنلا لأس هنأ هيبأ نع

 . ءوضولاب

 :ثيدحلا دئاوف (د)

 هلا اط رعت اع نالا لع الا نصوم با

 . ًاضوت اذإ بنجلا مون زاوج -۴

 ل یخو ا لک

 بابحتساو «بنحلا مون زاوج :باب «(۳ 60) مقرب ملسمو «بنحلا مون :باب .(587) مقرب يراخبلا هجرخأ ۱١-

 هل ءوضولا



 0 ماكحألا ةدمع حرش ماسيقألا هنت
 © سماخلا ثيدحلا م

 تس يبنلا ىلإ ةحلط يبأ ةأرما ميلس مأ تءاج : تلاق عيون ةملس مأ نع -"؟

 يه اذإ لسغ نم ةأرملا ىلع لهف .قحلا نم ييحتسي ال هللا نإ !هللا لوسر اي : تلاقف

 . ؟ءاملا تر يه اذإ «معن» : لاق ؟تملتحا

 حرشلا
 ةيموزخملا ةيشرقلا ةريغملا نب ةفيذح ةيمأ يبأ تنب دنه ةملس مأ نينمؤملا مأ :يوارلا

 نم هاخأو يسب هللا لوسر ةمع با ناكو ءةملس وبأ اهجوزو يه ايدق تملسأ . عشر

 ةأرملا ىلع لسغلا بوجو.:باب 0811 مقرب ملسمو .ملعلا يف ءايحلا :باب .(1720) مقرب يراخبلا هجرخأ -۲
 . اهنم ينملا جورخب
 تبرتف تنأ لب» :ظزي ةشئاعل لاقف كنيمي تبرت ءاسنلا تحضف ميلس مأ اي :اعشذ ةشئاع تلاقف : ملسمل ةياور يفو
 .«كاذ تأر اذإ ميلس مأ اي لستغتلف معن كنيم

 . نيدلا يف نهقفتي نأ ءايحلا نهعنمي مل راصنألا ءاسن ءاسنلا معن :اعظزَي ةشئاع تلاق

 . ربكتسم الو يبحتسم ملعلا ملعتي ال : دهاجم لاقو

 . لجرلا مكح سفن كلذك اهمكحو .لسغلا اهيلع بجو ينملا اهنم جرخو مانملا يف تملتحا اذإو

 . اهيلع ءيش الف للبلا دجت مل اذإو .لسغلا اهيلع بجو ءاملا تأر اذإف ,ينملا وهو ءاملا دوجو وه كلذ يف طباضلاو

 ««لستغي» : ملي لاق ؟اًمالتحا ركذي الو للبلا دجي لجرلا نع مي هللا لوسر لئس» : تلاق هوب ةشئاع نعف
 نم ةأرملا ىلع له :ميلس مأ تلاقف .«هيلع لسغ ال» : يب لاق ؟ًاللب ىري الو ملتحا دق هنأ یری لجرلا نعو

 مقرب هدنسم يف دمحأ مامإلا هاور . «لاجرلا قئاقش ءاسنلا امنإ معن» : هيرب لاق ؟تملتحا يه اذإ لسغ

 نميف ءاج ام باب «(۱۱۳) مقرب يذمرتلاو .همانم يف ةلبلا دجي لجرلا يف باب ,(5075) مقرب دواد وبأو ,(57732)

 هححصو «لجرلا ىري ام اهمانم يف ىرت ةأرملا يف باب ,(7714) مقرب يمرادلاوءامالتحا ركذي الو اللب ىريف ظقيتسي

 . (۳۳۳۳) مقرب عماجلا حيحص يف ينابلآلا

 لاؤسلا ةروص ةقفاول ؛كلذك لجرلا مكح نأ عم ةأرملاب هديق امنإ ةأرملا تملتحا اذإ باب هلوق : رجح نبا لاق

 يعخنلا ميهاربإ نع هريغو رذنملا نبا هاكح امك لجرلا نود ةأرملا قح يف هنم عنم نم ىلع درلا ىلإ ةراشوللو

 . )۳۸۸/١( يرابلا حتف . ديج دانسإب هنع ةبيش يبأ نبا هاور نکل هنع هتحص ىطعأ هحرش يف يوونلا دعبتساو

 : هللا همحر نيميثعلا حلاص دمحم خيشلا لئسو

 ؟اهمزلي اذامف لستغت ملو تملتحا نمو ؟ اهيلع بجي اذامف تملتحا اذإو ؟ ةأرملا ملتحت له

 . كلذك ءاسنلاف نوملتحي لاجرلا نأ امكف .لاجرلا قئاقش ءاسنلا نأل ؛ملتحت دق ةأرملا : باجأف

 «لسغ اهيلع سيل هنإف ءاملا نم اًرثأ دجو ام يأ ,ظاقيتسالا دعب اًنيش دجي ملو كلذك لجرلا وأ ةأرملا تملتحا اذإو

 يه اذإ لسغ نم ةأرملا ىلع له هللا لوسر اي : تلاق ميلس مأ نأل ؛لستغت نأ بجي هنإف ءاملا تدجو نإو

 . لسغلا اهيلع بجو ءاملا تأر اذإف . « ءاملا تأر يه اذإ معن» : مو لاق ؟تملتحا

 ةالص مك ىرحتت اهنإف هتأر تناك نإ امأو ء«ءيش اهيلع سيلف ءاملا رت مل تناك نإف ىضم اميف تملتحا نم امأو

 . ٤/ ۲۳١( ) نيميثع نبا خيشلا ةليضف لئاسرو ىواتف عومجم . اهيلصتو اهتكرت



eer E ۳ ! 

 انإو هلل انإ» : تلاقف ءاهمع نبا وهو هبحت تناكو «دحأ ةوزغ دعب اهنع تامف ءةعاضرلا

 يبنلا لوقب اتايإ ,«اهنم ريخ يل فلخاو «يتبيصم يف ينرجأ مهللا «نوعجار هيلإ

 اهل هللا فلخأف .«هرجأو ءاهنم ريخ هل هللا فلخ ةبيصملا دنع اهلاق نم نإ : ا

 «ةرجهلا نم ةعبارلا ةنسلا ىف اهجوزتو ءاهتدع ءاضقنا دعب اهبطخف مير هللا لوسر

 ىف تيفوت «قداصلا ناميإلاو .بئاصلا يأرلاو .لماكلا لقعلا تاوذ نم هاف تناك

 ۰ . اعيمج نهنع هللا يضر اتوم اي٤ يبنلا تاجوز رخآ يهو ‹ نيتسو نيتننا ةنس ةنيدملا

 . مالتحالا نم لسغلا مكح نايب :ثيدحلا عوضوم (أ)

 :تاملكلا حرش (ب)

 عم ةمدقتم تملسأ كلام نب سنا مأ ةيراصنألا ناحلم تنب ةلهس :ميلس مآ

 ءاكللهف مالا ىلإ حرش كام اجور كلذل بغت .«ناضتألا نه اوت

 :ةريمغ اقام تام ليرا الو كوو تملا نإ :كلاقف «ةحلط وبأ اهبطخ مث

 اباق نهتبثأو ءاسنلا لقعأ نم تناك « ها هش كلام نب سنأ اهنبا هب اهجوزف ملسأو

 . عوض اًئيدو اًبدأ نهلضفأو

 دهش «ةباحصلا ءالضف نم يراصنألا لهس نب ديز وهو هتجوز :ةحلط يبأ ةأرما

 ىتح ربلا اولانت نل :ىلاعت هلوق لزن نيح هيلإ هلام بحأب قدصتو «دحأو ردب ةوزغ

 .نيسمخ ةنس يلاوح يفوت 04117 :نارمع لآ (نوبحت امم اوقفنت

 .ءايح هلعف وأ هركذ نم عنتمي ال :قحلا نم يبحتسي ال هللا نإ

 هةن لاس امك راذتعالا ميدقت :اهنم ضرغلا «ةيئادتبا ةلمجلاو

 . روجلا نم الخ مكح لكو «بذكلا نم الخ ربخ لك :قحلا

 .ةأرملا ىلع هربخ رخؤم أدتبم :«لسغاو «ةدئاز :؟نم»و «لاستغا نم :لسغ نم

 !/ 5 :ءالا . ترصبأ :تأر عماجت اهنأ مانملا يف تأر :تملتحا

 ( :يلامجإلا حرشلا (ج)

 يبنلا ىلإ تءاج اهنأ «ةيراصنألا ميلس مأ نع اهن ةملس مأ نينمؤملا مأ ثدحت

 اريثك ءايحلا عنمي لاؤس وهو ؟لسغ نم اهيلع لهف ؟تملتحا اذإ ةأرملا نع هلأست يشع



 ماكحألا ةدمع حرش ماسيفألا هسيبنت

 هللا دبعتل مكحلا ةفرعمل اهقوشتو ملعلل ميلس مأ ةبحمل نكلو «هب نحرصي نأ ءاسنلا نم

 ثيح اهرذعل دهمي اًمالك كلذ يدي نيب تمدقو «هب حيرصتلا ىلع تمدقأ ةريصب ىلع

 نع لأسنلف «هنم ىيحتسي ال هناحبس ناك اذإو «قحلا نم ييحتسي ال هللا نإ :تلاق
 طرشب لستغت نأ تيدا اذإ ةأرملا ىلع نأب تت يبنلا اهباجأ دقو «ناك امنيأ قحلا

 .اهنم اجراخ ينملا ىرت نأ

 ظ :ثيدحلا دئاوف (د)

 .اهرذعل

 .هتمحرو هلدع لامكل كلذو ؛لجو زغ هللا نع قحلا نم ءايحلا ةفص يفن -؟

 . ىنملا لزنتو ملتحت ةأرملا نأ تابثإ ف

 . ىنملا ىأر اذإ ملتحا نم ىلع لسغلا بوجو -5

 نكل ءهنع لاؤسلاو «قحلا ةفرعم نع ءايحلا هعنمي نأ ناسنإلل يغبني ال هنأ -4

 .هريغ لكوي وأ هرذعل دهمي ام مدقي

 فق



 Ao 1 191229593252 لوألا سلول

 ر

 © سداسلا ثيدحلا و >

 يع هللا لوسر بوث نم ةبانجلا لسغأ تنك :تلاق هيي ةشئاع نع -۳

 . هبوث يف ءاملا عقب نإو ةالصلا ىلإ جرخيف

 .هيف يلصيف اًكرف تي هللا لوسر بوث نم هكرفأ تنك دقل :ملسمل ظفل يفو

 حرشلا
 .)) مقر ثيدحلا يف اهتمجرت تقبس عو ةشئاع نينمؤملا مأ :يوارلا

 . بوثلا نم ىنملا ةلازإ ةيفيك نايب :ثيدحلا عوضوم (أ)
 ٠ :تاملكلا حرش (ب)

 . ىنملا : ةبانجلاب دارملاو «ءاملاب اهليزأ :ةبانحلا لسغأ

 ا ل فلاخلا نوللا يهو «ةعقب عمج :ءاملا عقب نإو

 «جرخي لعاف نم لاح ةلمجلاو .ةبانجلا هب تلسغ يذلا ءاملا :ءاملاب دارملاو

 . كم هبوث فجي نأ لبق ةالصلا ىلإ جرخي هنأ : ىنعملاو
 تادكؤم ةثالثب ةدكؤم ةلمجلاف «قيقحتلل دقو «مسقلل ةئطوم :ماللا :تنك دقل

 . كلدلا :كرفلاو «ينملا يأ :هكرفأ . دقل هللاو :ريدقتلاو «دقو ماللاو «ردقملا مسقلا

 .ءام كلدلا عم نوكي نأ يفن :هتدئافو «هلماعل دكؤم ردصم :اكرف

 بوث نم ينملا اهتلازإ ةيفيك نع هني ةشئاع ثدحت :يلامجإلا حرشلا (ج)
 يبنلا جرخيف هتلسغ اًبطر ناك اذإف ءانايحأ هكرفتو ءاّنايحأ هلسغت اهنأ ميا هللا لوسر

 هتكرف اًسباي ناك اذإو «فجي نأ لبق ىرت هبوث يف ءاملا عقبو ةالصلا ىلإ ي

 . لسغ نودب ی يبنلا هيف يلصي مث «لوزيو تتفتي ىتح

 :ثيدحلا دئاوف (د)

 .هكرف درجمب رهطي مل اسجن ناك ول هنأل ؛ينملا ةراهط - ١

 ناك نإ هكرفيو ءابطر ناك نإ هلسغي نأ :كلذ ةيفيكو «هرثأ ةلازإ عورشملا نأ - ؟

 .زئاجف هلسغ نإو ءاّسباي
 . اهنع هللا يضرو يع يبنلا اهتمدخل ةشئاع ةليضف -1

 «(۲۸۸) مقرب ملسمو ةةأرملا نم بيصي ام لسغو هكرفو ينملا لسغ :باب «(۲۲۷) مقرب يراخبلا هجرخأ “۲
 . ينملا مكح :باب



 دس - ماكحألا ةدمع حرش ماههألا هدينت
 @ عباسلا ثيدحلا ©

 مث «عبرألا اهبعش نيب سلج اذإ» :لاق ع يبنلا نأ هيفا ةريره يبا نع ٤-

 ش . «لزني مل نإو) : ملسمل ظفل يفو .«لسغلا بجو دقف اهدهج

 , (۲) مقر ثيدحلا ىف هتمجرت تقبس هيفا ةريره وبأ :يوارلا

 عامجلا نم لسغلا مكح نايب

 ( . لجرلا يآ :سلج اذإ

 . ءيشلا نم ةعطقلا يهو ةبعش عمج : بعشلاو .اهعامجل ةأرملا يأ :اهبعش نيب

 . اهالجرو اهادي : عبرألا اهبعشو بعشل ةفص :عبرألا

 . اهجرف ىف هركذ جاليإب اهنم دهجلا غلب :اهدهج

 . لسغلا تبثو مزل :لسغلا بجو

 ..اينم:لزني مل يأ :لزني مل نإو
 ءاملا نم ءاملا خسن :باب )۳٤۸(« مقرب ملسمو «ناناتخلا ىقتلا اذإ :باب ,.(587) مقرب يراخبلا هجرخأ 5

 . نيناتخلا ءاقتلاب لسغلا بوجوو

 نم الإ لسغلا بجي ال :نويراصنألا لاقف راصنألاو نيرجاهملا نم طهر كلذ ىف فلتخا :لاق ىسوم ىبأ نعو

 كلذ: ر ا ر الف ل ل رد عا درا لاقرب ا راف
 ينإو ءيش نع كلأسأ نأ ديرأ ينإ نينمؤملا مآ اي وأ هامأ اي :اهل تلقف يل نذأف ةشئاع ىلع تنذأتساف تمقف

 بجوي امف :تلق .كمأ انأ امنإف كتدلو ىتلا كمأ هنع الئاس تنك امع ىنلأست نأ ىيحتست ال :تلاقف «كييحتسأ

 دقف ناتخلا ناتخلا سمو عبرألا اهبعش نيب سلج اذإ» : مليم هللا لوسر لاق «تطقس ريبخلا ىلع :تلاق ؟لسغلا
 . نيناتخلا ءاقتلاب لسغلا بوجوو ءاملا نم ءاملا خسن باب )۳٤۹(« مقرب ملسم هاور . («لسغلا بجو

 له لسكي مث هلهأ عماجي لجرلا نع مديني هللا لوسر لاس ًالجر نإ : تلاق « مي يبنلا جوز ةشئاع نعو

 مقرب ملسم هاور . «لستغن مث هذهو انآ كلذ لعفأل ينإ» : يع هللا لوسر لاقف «ةسلاج ةشئاعو ؟لسغلا امهيلع

 2 .٠ نيناتخلا ءاقتلاب لسغلا بوجوو ءاملا نم ءاملا خسن :باب )۴٠۰(«



 :يلامجإلا حرشلا (ج)

 اهيلجرو ةأرملا يدي نيب سلج اذإ لجرلا نأ مب يبنلا نع هيف ةريره وبأ ثدحي

 اعيمج امهيلع لسغلا بجو دقف ءاهجرف يف هركذ جاليإب اهنم دهجلا غلب مث ءاهعماجيل

 . هطاشن مسجلا ديعتسيل لسغلا باجيإ يف فاك دهجلا اذه نأل ؛لزني مل مأ لزنأ ًءاوس

 :ثيدحلا دئاوف (د)

 .ا مأ ينملا لازنإ لصح ءاوس ةأرملاو لجرلا ىلع لسغلل بجوم عامجلا نأ ١-

 مسجلا طاشن ةدوع يهو «عامجلاب لسغلا باجيإ نم مكحلا ضعب ىلإ ءاميإلا -؟

 . هروتفل بجوملا دهحلا دعب

 . هب حيرصتلا نع ايحتسي اميف ةيانكلا لامعتسا -۳

Lele: 



 سس ا نإ ماسكحألا ةدمع حرش ماهفألا بينت

 ه نماثلا ثيدح ا ©
 هنأ خپ بلاط يبا نب يلع نب نيسحلا نب يلع نب دمحم رفعج يبأ نع ٥- 7-3 م

 :لاقف .لسغلا نع هولأسف موق هدنعو منين هللا دبع نب رباج دنع هوبأو وه ناك
 كنم ىفوأ وه نم يفكي ناك :رباج لاقف .ينيفكي ام :لجر لاقف عاص كيفكي

 ناك : ظفل يفو بوث يف اَنمأ مث .- مدي ها لوز ديري كتم اربعخو ارج

 يشرقلا بلاط يبأ نب يلع نب نيسحلا نب يلع نب دمحم رفعج وبأ :يوارلا
 عسوتو ملعلا يف قمعت هنأل ؛(رقابلا) ب فرعيو .نيعباتلا نم -هللا همحر -يمشاهلا

 . عيقبلاب نفدو ,ةئامو ةرشع عضب ةنس ةنيدملا يف يفوت .ًالضاف ةقث ناكو هيف

 . لسغلا يف يفكي يذلا ءاملا ردق نايب :ثيدحلا عوضوم (أ)

 :تاملكلا حرش (ب)

 : بقلي ادباع ًالضاف اًهيقف ةقث ناك .نيعباتلا نم نيسحلا نب ىلع وبأ :هوبأو وه

 . عيقبلا يف نفدو ةنيدملا يف نيعستو ثالث ةنس يفوت ,(نيدباعلا نيز)

 ء ةبقعلا دهش ءيا يملسلا يراصنألا مارح نب هللا دبع نبا وه :هللا دبع نب رباج
 دنع نوكيل ؛هوبأ هعنم ثيح دحأو ردب ةوزغ ىوس هتاوزغ عيمج شراب يبنلا عم ازغو

 نع فلختي ملف هتاوخأ دنع نوكت اث ةأرما جوزت دحأ يف هوبأ دهشتسا املف « هتاوخأ

 ي يبنلا دجسم يف هل ناكو . هيڪ هللا لوسر نع ثيدحلا ريثك ناك ءاهدعب ةوزغ

 . لاجر :موق . نيعبسو عبرأ ةنس ةنيدملا يف يفوت « ملعلاو ثيدحلا اهيف يقلي ةقلح

 . ثيدحلا اذه يوار رفعج وبأ : مهنم لئاسلاو .ًارباج اولأس :هولأسف

 . هيف يفكي ام لسغلا ءام نع : يأ :لسغلا نع

 . هريغ نع كينغي : ىلوألا ءايلا حتفب :كيفكي

 نيوليك : يأ .ًالاقثم نينامثو ةئامعبرأ عسي لايكم عاصلاو « عاص ردق : أ :عاص

 . ديجلا ربلاب امارج نيعبرأو

a O O ESباننا قرب ناتو ووو  E 

 . اًثالث هريغو سأرلا ىلع



 لولا ولا

 يفوت «نيعباتلا نم ةقث بلاط يبأ نب يلع نب دمحم نب نسحلا وه :لجر لاقف
 نت هدا نع هم ناو اطا نب ىلع نب محم یا ارق هان ةذب

 ةقث ءادمحم «نايمسي ناوخأ هل ناكو «ةفينح ينب يبس نم رفعج تنب ةلوخ همأ ىلإ
 ( ۰ نا ا یر ااو

 كنم خفا كتم اربح ظ . كنم رثكأ :كنم ىفوأ

 . ارباج : ينعي ءاّمامإ انب ىلص ميملا ديدشتب :انمأ مث

 .دحاو بوث ىوس هيلع سيل هنأ : : ينعي ؛دحاو يأ :بون يف

 با ل :هسأر ىلع غرفي

 :يلامجإلا حرشلا (ج)

 هنع نوقلتي يع هللا لوسر بحاص لت هللا دبع نب رباج ىلإ نوسلجي سانلا ناك
 هلت بلاط يبا نب ىلع نب نيسحلا نب ىلع نب دمحم صقي ثيدحلا اذه يفو «ملعلا

 ىلع نبا دمحم هلأسف «نورخآ لاجر هدنعو رباج دنع نيسحلا نب ىلع هوبأو وه ناك هنأ

 هي ىبنلا نأل كلذو ؛عاص كيفكي :رباج لاقف ؟ءاملا نم هيف يفكي مك لْيُصلا نع
 یا یا نب ىلع رر اضم نب نالا وس رغ رتو اا لارا
 نم يفكي ناک هنأب ادیدش ادر ن  رباج هيلع درف رعشلا ريثك ناك هنأل ؛ عاصلا ينيفكي

 هللا لوسر : ' ينعي ؛ غابسإلاب رجألا بلطو «ىوقتلا ىف كنم ريخو « رعش كنم رثكأ وه

 كم کا ي يبلاف «كرعش ةرثكل كيفكي ال عاصلا ناك نإ ٠ : لوقي هنأكف « مع

 كلذ يف كنم ريخ خيم يبنلاف غابسإلاو يرحتلا بلطل كيفكي ال ناك نإو « رعش

 ثالث هسأر ىلع ءاملا بصي ناك ثيح لسغلا هغابسإ عم عاصلا هيفكي ناكف اذه عمو

 . دحاو بوث يف امامإ مهب ىلصف هن رباج مدقت مث «تارم
 > :ثيدحلا دئاوف (د)

 ١- ةراهطلا ءام رادقم يف ىتح ةنسلا عابتا ىلع فلسلا صرح ٠

 . ةبانجلا نم لسغلا يف يفكي ءاملا نم عاص رادقم نأ -؟

 . لسغلا يف تارم ثالث سأرلا ىلع ءاملا غارفإ ةيعورشم -؟

 ٠ كلذ ةحلصملا تضتقا اذإ ةنسلا ضراع نم ىلع درلا ىف ةدشلا لامعتسا -5

 . امامإ ناك ولو «رتسلا مامت هب لصح اذإ دحاو باوث يف ةالصلا زاوج °



 كتلك 0 ماكحألا ةدمع حرش مايقألا هبيذت
 س مميتلا باب اه

 .هتذصقف ىنعي .ءيشلا تثمميت : لاقي ءدصقلا :ةغللا يف مميتلا

 كنع ءاملا ةراهط نع الدب «بيطلا ديعصلا نم نيدنلاو هجولا حسم :عرشلا ىفو

 اهب ةمحرو ءاهنيدل ًاليمكت اهل هللا هعرش قةمألا هذه صئاصخ نم وهو

 .نيملاعلا بر دمحلا هللف ءاهيلإ اًناسحإو

 © لوألا ثيدح لا م

 يف لصي مل ًالزتعم ًالجر ىأر مسی يبنلا نأ هب نيصح نب نارمع نع ٦-
 ينتباصأ !هللا لوسر اي :لاق «؟موقلا يف يلصت نأ كعنم ام نالف اي» :لاقف «موقلا

 .«كيفكي هنإف ديعصلاب كيلع» :لاقف ءءام الو ةبانج

 مرسلا
 بحاص ناكو «ربيخ ماع ملسأ هلل یعازخلا ديبع نب نيصح نب نارمع :يوارلا

 ىلإ باطخلا نب رمع هثعب «مهئالضفو ةباحصلا ءاهقف نم «حتفلا ماع ةعازخ ةيار

 .نيسمخو نيتنثا ةنس اهيف تامو ءاهلهأ مّلعي ةرصبلا

 ةا نه بقل كح نابي ا عوضوم#)

 :تاملكلا حرش (ب)

 اد رفنم الزعم ت فيشر ىلا الجو + رضا عاوز

 . ةعامج نولصي نيذلا موقلا عم :موقلا يف

 .ةنالف ىثنألاو ءمدآ ينب نم ركذلا مسا نع اهب ىنكي ةملك :نالف

 .موقلا عم ةالصلا نع كعنم ءيش يأ :يأ «ماهفتسا مسا اام) :كعنم ام

 .ينتباصأ :هلوقل مالتحا هنأ رهاظلاو «ةبانج ىلع ثدح :يأ :ةبانج ينتباصأ

 .اهئاضق ليجعت بابحتساو ةتئافلا ةالصلا ءاضق دباب (TAY مقرب ملسمو )1( مقرب يراخبلا هجرخأ ۳٦~



 a O eens لوألا رس لا
 . يلوح دوجوم ءام ال وأ «يعم ءام ال :يأ :ءام الو

 .دصقا :ىنعمب ءرمأ لعف مسا :كيلع

 .ةصاخ بارتلا وأ ضرألا هجو :ديعصلا

 .هدجت مل ثيح ءءاملا نع كينغي :كيفكي

E 
 يع يبنلا نأ اهيفو ها نيصح نب نارمع اهاور ةليوط ةصق نم ثيدحلا اذه

 يذلا ام هلأسف «ةعامجلا نع ًالزتعم الجر ىأرف ‹رفس يف هباحصأب رجفلا ةالص ىلص

 هب لستغي ءام دجي ملو «ةبانج هتباصأ دق هنأب هربخأف ؟ةعامجلا يف ةالصلا نع هعنم

 مميتي نأ مّ يبنلا هرمأف «بنجلل حلصي ال مميتلا نأ نظ هلعلو «لصي ملف

 يبنلا راس مث ىلصو لجرلا مميتف «هل امداع مادام ءاملا نع هينغي كلذ نأ هربخأو

 يف يدونف ءاملا رضحأف ءاملا بلطي نم لسرأف «شطعلا نم سانلا هيلإ ىكتشاف مد

 نم ءانإ ةبانحلا هتباصأ يذلا لجرلا ىطعأ نأ كلذ رخآ ناكو ءاوقسو اوبرشف سانلا

 . «كيلع هغرفأف بهذا» :لاقو «ءام

 :ثيدحلا دئاوف (د)

 .ةعامجلا ةالص طقسي ال رفسلا نأ - ١

 هلازتعا ببس نع ةعامجلا لزتعا نم لاؤس -؟

 .ءاملا دجي مل اذإ ةبانجلا نع مميتلا زاوج 3

 .ءاملا دجي ىتح ءيش لك يف هماقم موقيو ءاملا نع ئزجي مميتلا نأ - 5

 ناسنإلا ناك اذإف «هب رهطتلا هيلع بجو هدجو مث «ءاملا مدعل مميت نم نأ -4

 دجو وأ دلبلا لصو مث مميتف ءاملا دجي ملو ةبانج هتباصأو -ًالثم -رفاسم

 . لستغي نأ هيلع بجو هلوصو لبق ءاملا

 دجي ىتح ىلصيو مميتي نأ ءاملا مدع نمل زاج ثيح ةيمالسإلا ةعيرشلا رسي -

 . ةالصلا ديعي الو ءاملا

 + ناعما کی يبنلا ا



 ےس )ص ماكحألا ةدمع حرش ماهفألا هييذت

 م يناثلا ثتیدحلا و

 ملف تبنجأف ةجاح يف مشب يبنلا ينثعب :لاق ي رساي نب رامع نع -۷

 هل تركذف مو يبنلا تيتأ مث «ةبادلا غرمتت امك ديعصلا يف تغرمتف .ءاملا دجأ

 ةبرض ضرألا هيديب برض مث . «اذكه كديب لوقت نأ كيفكي ناك امنإ) :لاقف .كلذ
 .ههجوو هيفك رهاظو نيميلا ىلع لامشلا حسم مث «ةدحاو

 داو
 هبذعو اميدق ملسأ «موزخم ينب ىلوم يسنعلا رماع نب رساي نب رامع :ياورلا

 :لوقيف ةكمب نوبذعي همأو هوبأو وه هب رمي سر يبنلا ناكو .همالسإ ىلع نوكرشملا

 - يبنلا عم اهلك تاوزغلا رامع دهش ا ا

 .نيثالثو عبس ةنس نيفص يف هنن يلع شيج يف لتقو
 .ةبانجلا نم مميتلا ةيفيك نايب :ثيدحلا عوضوم ))

 . ينلسرأ : ينثعب

 .ةبانج ىلع راص :تبنجأ .ايارسلا ىدحإ عم ناكو «ضرغ يف :ةجاح ىف

 .تبلقت :تغرمتف .هبلط دعب هيلع لصحأ مل :ءاملا دجأ ملف

 .(35) مقر ثيدحلا ىف هانعم قبس :ديعصلا يف

 . غرمتلاو ةبانجلا نم هل ىرج ام يأ :كلذ هل تركذف

 .ءاملاب لاستغالا نع وأ ديعصلا يف غرمتلا نع كينغي :كيفكي

 . كيفكب لعفت نأ :كيديب لوقت نأ
 .يديب لوقأ ام لثم :يأ .هيبشتلل (فاكلاو) هيبنتلل (اه) :اذكه

 قع نظا م لا لغ ىزسلا دلا :قيملا لغ لالا

 رهاظ حسمو :ريدقتلاو «حسم لوعفم ىلع اًفوطعم «رهاظ بصنب :هيفك رهاظ

 .امهرهظ :يأ «هيفک

 . مميتلا :باب (۳۹۸) مقرب ملسمو يميتلا :باب (0) مقرب يراخبلا هجرخأ -۷



 تح CD حس لوألا سس لا

 .ههجو حسمو :يأ .هجو بصنب :ههجوو

 ا

 هيلع راصف ةيرس يف ةجاح يف هلسرأ مسرب يبنلا نأ اهني 5 دلما وادع كح

 ندبلا عيمج بعوتسي اهل مميتلا نأ نظف .اهنم مميتلا ةيفيك فرعي نكي ملو ةبانج

 يبنلا ىلع مدق املف «هدسج عيمج بارتلا لمشيل ضرألا ىلع غرمتف ءاملاب لاستغالاك
 ي يبنلا هل نيبف ءأطخ مأ هلعف ام اًباوص ناكأ فرعيل عنص امب هربخأ مدي

 هفك نطاب حسميف ةدحاو ةبرض هيديب ضرألا برضي نأ هيفكي ناك هنأو «باوصلا

 . ههجوو هيفك رهاظو هلامشب ىنميلا

 :ثيدحلا دئاوف (د)

 .هئادعأ لاتقو مالسإلا رشنل ايارسلا ثعب ١-

 . ةجاحلل هركذ نم ايحتسي امب حيرصتلا زاوج -؟

 .ءاملا دجي مل اذإ ةبانحلا نم مميتلا زاوج -۳

 برضيف ءرغصألا ثدحلا نع مميتلا ةيفيك لثم ةبانجلا نم مميتلا ةيفيك نأ ٤-

 رهاظو ىنميلا هفك نطاب ىلع ىرسيلا هدي حسميو ةدحاو ةبرض هيفكب ضرألا

 .ههجوو هيفك

 .ةداعإلا هيلع بجت مل داهتجالا لحم ىف أطخأ اذإ دهتجملا نأ -ه

 ( :هيبنت (ه)

 :ىلاعت هلوق يفو ءهجولا حسم ىلع نيديلا حسم ميدقت ثيدحلا اذه يف

 .نيديلا حسم ىلع هجولا حسم ميدقت 15 :ةدئاملإ «هنم مكيديأو مكهوجوب اوحسمافإب

 يف بيترتلل قفاوملاو هو نارقلا رهاظ هنأل ؛نيديلا حسم ىلع هجولا حسم مدقيف

 تاياورلا رثكأ نالو ؛قفارملا ىلإ نيديلا لسغ ىلع هجولا لسغ مدقي ثيح ءوضولا
 ال واولا نآأل ؛نيديلا ميدقتب ةياورلا ضراعي ال اذهو .هجولا ميدقت رامع ثيدح يف

 عضاوملا لك يف بيترتلل نوكت نأ مزل



 دانس م . ماكحألا ةدمع حرش ماهشألا هنت
 © ثلاثلا ثيدحلا و

 ملاسمخ تيطعأ : لاق میا يبنلا نأ هيت هللا دبع نب رباج نع -7

 ضرألا يل تلعجو ءرهش ةريسم بعرلاب ترصن :يلبق ءايبنألا نم دحأ نهطعي

 ملو مئانغلا يل تلحأو «لصيلف ةالصلا هتكردأ يتمأ نم لجر اميأف اروهطو دجسم

 ىلإ تثعبو ةصاخ هموق ىلإ ثعبي ىبنلا ناكو ؛ةعافشلا تيطعأو «ىلبق دحأل لحت

 ۰ ااغ نيالا

e 
 )۳١(. مقر ثيدحلا يف هتمجرت تقبس اه هللا دبع نب رباج :يوارلا

 : ثيدحلا عوضوم (أ)

 . هتمأو يع ىبنلا صئاصخ نم ءايشأ نایب

 1 : تاملكلا حرش (ب)

 . صئاصخ وأ لاصخ سمخ :يأ : ًاسمخ . لجو زع هللا يناطعأ :تيطعأ

 اهغيادتب رمأ نإف «ةعيرشب رشبلا نم هيلإ هللا ىحوأ نم وهو «يبن عمج :ءايبنألا
 . ىئادعأ ىلع هللا ىنناعأ :ترصن و

 ۰ ةيببسلل ءابلاو ء«ءادعألا بولق ىف رعذلاو فوخلاب :بعرلاب ۰

 هنيبو هنيب ناك ولو «هنم بوعرم هودع نأ ا ةفاسم :رهش ةريسم

 + وش ناسف

 . ضرألا عيمج يل هللا ريص :ضرألا يل تلعج

 . هب رهطتأ اًئيش :اروهط . ةالصلل : يأ هيف دوجسلل اًناكم : ادجسم

 لجرلا ركذو «ديكأتلل ام اهيف تديز طرش مسا انه يأو «لجر يأ : لجر اميأف

 ظ . هلثم ةأرملاو هفرشل

 . )01١1( مقرب ةالصلا عضاومو دجاسملا باتك يف ملسمو «(۳۲۸) مقرب مميتلا باتك يف يراخبلا هجرخأ -

 عيمج ىلإ هللا لوسر يع دمحمف : (774/؟) ؟یواتفلا عومجم» يف هللا همحر ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق

 نع جورخلا دحأل سيلف «ءايلوألا ريغو مهنم ءايلوألا مهداهزو مهكولم مهمجعو مهبرع مهنجو مهسنإ نيلقثلا

 ؛لامعألا الو مولعلا يف ال ليلج الو «قيقد يف ةنسلاو باتكلا نم هب ءاج ام ةعباتم نع الو ارهاظو اتطاب ةتعباتم

 .ها ءرضخلا ىلإ اًثوعبم نكي ملف ىسوم امأو «ىسومل رضخلا لاق امك هل لوقي نأ دحأل سيلو



 لوألا يس لا
 تح |( صج

 . اهلهأ نم وهو ءاهتقو هيلع لخد : ةالصلا هتكردأ

 رهطتيلف :ىنعملاو ءرمألل (ماللا)و «طرشلا باوجل ةطبار (ءافلا) : لصيلف

 . ءاملا دوجو رظتني الو اهيلع لصيلو ضرألاب

 . الالح يل هللا اهلعج : مئانغلا يل تلحأ

 . داهجلا ىف رافكلا لاومأ نم ذخؤي ام يهو ‹ةمينغ عمج : مئانغلاو

 وأ هل ةعفنم بلجب ريغلل طسوتلا ىهو :ةعافشلا هللا ىناطعأ :ةعافشلا تيطعأ

 هللا ىلإ کا يبنلا ةعافش ىهو ا ةعافشلا 001000 ؛هنع ةرضم عفد

 . مهنيب يضقي نأ فقوملا لهأ يف ىلاعت

 . نيقباسلا ءايبنألا نم يبنلا ناك :ىأ «سنجلل لا : يبنلا ناكو

 . هتليبق وأ هتفئاط : هموق ىلإ يا هلا امر شعم

 : يلامجإلا حرشلا (ج)

 هيلع هب هللا نم ام ضعبب مهيلإ ثدحت هنأ يع يبنلا نع هوت رباج ثدحي

 ثدحت ؛مهمنأو ءايبنألا نم دحأل نكت مل يتلا لئاضفلاو صئاصخلا نم هتمأ ىلعو

 . هركشل اًيالجتساو هللا ةمعنل اًراهظإ يع كلذب
 : صئاصخ سمخ ثيدحلا اذه یف رع نيب دقو

 رصنلا اذهو «رهش ةفاسم امهنيب ناك نإو «هنم هودع بعرب هرصن هللا نأ :ىلوآلا

 يف ودعلا بعرو ءائطابو ارهاظ هيدهب نيدتهملا هب نينمؤملا هتمألو دم يبنلل تباث

 .بعرلا عم مدق هل تبثت الو رارق هل رقي ال ذإ ؛هب كتفي حالس مظعأ ةقيقحلا

 تقوي لد نام ناف اوو فسم تار ل نقرألا ندع هللا نإ ال
 ةقباسلا ممألا تناكو «هيف اولصيلو هنم اورهطتيلف ءام مهدنع سيلو هيف مهو «ةالصلا

 ( . سئانكلاك ةنيعم ةنكمأ يف الإ نولصي الو بارتلاب نورهطتي ال

 اذإ رافكلا لاومأ نم اهنومنغي يتلا مئانغلا هتمألو هل لحأ هللانأ :ةثلاثلا



 دس ل ماكحألا ةدمع حرش ماسيفألا هنت
 ءامسلا نم ران اهيلع لزنت مث ناكم يف عمجت ةقباسلا ممألا يف تناكو ؛مهولتاق

 . نومناغلا اهب عفتني نأ ريغ نم اهقرحتف

 : ءايبنألا ىلإ ةمايقلا موي سانلا عزفي نيح ىمظعلا ةعافشلا هاطعأ هللا نأ : ةعبارلا

 ةعافشلا نوبلطي -مالسلاو ةالصلا مهيلع- ىسيعف «ىسومف «ميهاربإف «حونف «مدآ

 ىلإ اوتآي ىتح دحأ مهنم عفشي الف فقوملا برك نم مهحيري نأ هللا ىلإ مهنم
 ةعافشلا هذهو «مهنيب يضقيف هنذإب ىلاعت هللا ىلإ مهيف عفشيف موقيف ؛ يع يبنلا

 ٠ هريغ الو يبن اهيف هكرشي ال يع يبنلاب ةصاخ

 دقف مسي يبنلا امأ «ةصاخ مهماوقأ ىلإ نوشعبي نيقباسلا ءايبنألا نأ : ةسماخلا

 مزلم الإ هتثعب دعب دحأ الو «هدعب يبن الف ةمايقلا موي ىلإ نيعمجأ سانلا ىلإ ثعب

 . لجو زع هللا مامأ هتعيرش عابتاب

 : ثيدحلا دئاوف (د)

 اراهظإ نكلو ؛راختفالا ليبس ىلع ال ىلاعت هللا معنب ثدحتلا ةيعورشم ١>

 . اهيلع هركشل اًبالجتساو هللا ةمعنلا

 . هتمأو هع يبنلا ةليضف -

 ٠ مهبولق ىف بعرلا ءاقلإ ءادعألا ىلع رصنلا لئاسو نم نأ -"

 ةربقملاك «عرشلا هانثتسا ام الإ ضرألا نم ناكم لك ىلع ةالصلا زاوج ٤-

 : ليلا نافعا اميلا. سجا ناكا

 ٠ ةيرخص مأ ةيلمر مأ ةيبارت تناك ءاوس ةرهاط ضرأ لك ىلع مميتلا زاوج -6

 نم هيلع ردقي ام لعفيو «تناك لاح يأ ىلع اهتقو يف ةالصلا لعف بوجو -1

 . اهتابجاوو اهناكرأو اهطورش

 ٠ ةنسلاو باتكلا يف ءاج ام ىلع مسقتو «مئانغلا لح -۷

 . ىمظعلا ةعافشلاب م يبنلا صاصتخا -۸

 هللا مامأ مهلكف ؛ةمايقلا موي ىلإ سانلا عيمجل ةماع مكي ىلا ةلاسرروأ -

 ٠ هتثعب دعب هتعيرشب نومزلم



 ae ۹۷ لوألا زس لا

 تع

 س ضيح ا باب ھ
 يف ىثنألا داتعي يعيبط مد ناليس :عرشلا يفو . ناليسلا : ةغللا يف ضيحل ا

 لمحلل اهتيلباقو ءاهغولب دنع ةمولعم تاقوأ

 © لوألا ثيدح لا م
 :تلاقف ٠ مم يبنلا تلأس شيبح ىبأ تنب ةمطاف نأ اهلل ةشئاع نع -۹

 يعد نكلو قرع كلذ نإ ءال» : مليم لاق ؟ةالصلا عدأفأ «رهطأ الف ضاحتسأ ينإ

 . «يلصو يلستغا مث ءاهيف نيضيحت تنك يتلا مايألا ردق ةالصلا

 ادإف ءاهيف ةالصلا يك رتاف «ةضيحلا تلبقأ اذإف ةضيحلاب تسيلو» : ةياور ىفو

 .«يلصو مدلا كنع يلسغاف اهردق بهذ

 مرسل
 .)) ثيدحلا يف اهتمجرت تقبس اةن ةشئاع نينمؤملا مأ :يوارلا

 . ةضاحتسملا عنصت ام نايب : ثيدحلا عوضوم (أ)

 : تاملكلا حرش (ب)

 اك «يصق نب ىزعلا دبع نب دسأ نب بلطملا اهدج : شيبح يبآ تنب ةمطاف

 ٠ ٠ تارجاهملا نم
 :ةضاحتسالاو «ةغلابملل ءاتلاو نيسلاف «ريثك ضيح ينبيصي : ضاحتسأ

 . مدلا نم ىقنأ الف :رهطأ الف . هرثكأ وأ تقو لك ةأرملا مد جورخ رارمتسا

 :ريدقتلاو فوذحم ىلع ةفطاع (ءافلا)و «ماهفتسالل (ةزمهلا)و «كرتافأ :عدأفأ

 ةالصلا عدأف سلجأأ

 . ةالصلا ىعدت ال :يأ «هنع لوؤسملا ىفنل باوج فرح :

 a CEE aa A :(1 يايا ) ىلا ف ةنادتق سا لاق

 هبلق دلولا تعضو اذإف ؛لماحلا ضيحت ال كلذلو هتيذغت ىلإ هللا نذإب مدلا كلذ فرصنا تلمح اذإف “دلولا ةيبرت ةمكحل

 ال مدلا كلذ يقب عاضرو لمح نم ةأرملا تلح اذإف ؛عضرملا ضيحت املق كلذلو دلولا هب ىذغتي اًنبل هتمكحب ىلاعت هللا

 لوطيو «لقيو كلذ ىلع ديزي دقو ؛ةعبس وأ مايأ ةتس رهش لك يف بلاغلا يف جرخي مث ناكم يف رقتسيف “هل فرصم
 :ها١ ليسلا ضاح :مهلوق نم اضيح يمسو ؛عابطلا يف ىلاعت هللا هبكر ام بسح ىلع رصقيو ةأرملا رهش

 :اهتالصو اهلسغو ةضاحتسملا :باب ؛(۳۳۳) مقرب ملسمو ؛مدلا لسغ :باب ؛«(577) مقرب يراخبلا هجرخأ -14



 ےس ماكحألا ةدمع حش ماهفألا هسينت
 . ةمطاف بطاخملاو «مدلا هيلإ راشملاو فاكلا رسكب : كلذ

 . يعيبطلا مدلاب سيلو «قرع مد :يأ :قرع

 . تاضيحلا ةدحاو نيعضوملا يف ءاحلا حتفب :ةضيحلا

 . اهتقو ءاج :يأ : ةضيحلا تلبقأ

 . ءاملاب هلسغب هيليزأ : مدلا كنع يلسغاف

 : يلامجإلا حرشلا (ج)

 ىلع ديزي ارو اًبلاغ ةعبس وأ مايأ ةتس رهش لك ةأرملا داتعي ىعيبط مد : ضيحل ا

 الإ اع لال تحب اها را ا لك ارا قلع رع م اور صغيرا فل
 ةباحصلا ءاسن نم ءاسن رشع وحن تباصأ دقو «ةضاحتسالاب فرعي ام اذهو اوست

 نينمؤملا مأ ربخت ثيدحلا اذه يفو «ةيدسألا شيبح ىبأ تنب ةمطاف : نهنم يي

 ال يتلا ةضاحتسالا نم اهباصأ امع كرب يلا تلأس اهنأ ةمطاف نع ااف ةشئاع

 قرع مد كلذ نأ اهل مب يبنلا نيبف ؟اهلجأ نم ةالصلا كرتت لهف ءاهنم رهطت
 اهردق بهذ اذإف ءطقف اهتضيح مايأ ةالصلا كرتت نأ اهرمأو ‹يعيبطلا مدلاب نضل

 تام ی اغا ملا تا

 : ثيدحلا دئاوف (د)

 ١- نيدلا يف هقفلاو ملعلا ىلع ًءاسنو الاجر مكي ةباحصلا صرح .

 . ةأرملا نم مدلا جورخ رارمتسا ةضاحتسالا نأ -5

 . ىلصت ال ضئاحلا نأ ۳

 . قورعلا ضعب نم ةضراعلا ءامدلا نود يعيبطلا مدلا وه ضئاحلا مد نأ -4

 ظ کر ليغ يحي ند ا موق 8
 .ىلصتو لستغتو ءاهنع مدلا لسغت مث اهتداع مايأ ردقب سلجت ةضاحتسملا نأ -“

 نمؤملا دادزيل ؛هتمكح نايبب مكحلا نرقي ثيح يع يبنلا ميلعت نسح -ال

 2 ةعيرشلا ومس فرعيو «ةنينأمط



 تح ( 0| حصص

 © ىناثلا ثيدح لا م

 . ةالص لكل لستغت تناكف :تلاق لستغت نأ اهرمأف ؛ يم

 حرشلا
 :يوارلا

 ٠ (") مقر ثيدحلا يف اهتمجرت تقبس ااش ةشئاع نينمؤملا مأ

 : ثيدحلا عضوم (أ)

 ٠ ةضاحتسملا عنصت ام نايب

 : تاملكلا حرش (ب)

 يهو *ةبيبح :اهمسا نإ :ليقو ءاهتينكب ترهتشا بيبح مأ :لاقيو : ةبيبح مآ

 ٠ هك فوع نب نمحرلا دبع تحت تناك هك نينمؤملا مآ بنيز تخنأ شحج تنب

 . ةضاحتسالا اهتباصأ : تضيحتسا

 تضيحتسا اهنأ : ىنعملاو ؛تضيحتسا ىلع فطع وهو «ةفطاع ءافلا :تلأسف

 هب نيعتي الو ةضاحتسالا ةدمل نايب وهف *نينس عبس :اهلوق امأو 2 يبنلا تلأسف

 لأست ملو ةدملا هذه لك ىقبت نأ دعبي ذإ ؟ةدملا هذه ىضم دعب ناك لاؤسلا نأ

 ٠ عنصت اذام سي يبنلا

 ٠ ملسم ةياور هديفت امك اهتضيح ةدم ءاهتنا دنع : يأ : لستغت نأ

 ٠ ةضورفم ةالص : يأ : ةالص لكل

 اهلسغو ةضاحتسملا "باب )۳۳١(“ مقرب ملسمو «ةضاحتسالا قرع باب )۳۲١(“ مقرب يراخبلا هجرخأ -؟

 ٠ اهتالصو
 سيلو قرع ةردكلاو ةرفصلاو ةرمحلا نأو “هدحو دوسألا مدلا وه امنإ ضيحلا نأ انركذ اب حصف ' مزح نبا لاق

 : (1554 /؟) ؟ىلحملا" :ةالضلا كلذ نم ءيش عنمي الو 'اًضيح



 )ڪک ماسكحألا ةدمع حرش ماسيفألا ببنت

 ةيدسألا شحج تنب ةبيبح مأ نأ اهلل ةشئاع نينمؤملا مأ ربخت ثيدحلا اذه يف

 امع هع ىبنلا تلأس اهنأو «نينس عبس تضيحتسا نقض بنيز نينمؤم لا مأ تخأ

 ةالص لك دنع لستغت تناكف ءاهضيح ةدم ءاهتنا دنع لستغت نأ اهرمأف ؛ عنصت

 . هش اعروتو اًطايتحا

 : ثيدحلا دئاوف (د)

 ١- نيدلا يف هقفلاو ملعلا ىلع ةباحصلا صرح .

 : ىلصت مث اهضيح ةدم ءاهتنا دنع ةضاحتسملا لاستغا بوجو -؟

 . ةأرملا اهنم أربتو ہطقنت دق ضان الا نأ <75

OOO 



 يس بسس a E لوألا رس لا
 © ثلاثلا ثيدحا و

 لحاو ءانإ نم تس هللا لوسرو انأ اعا تنك : تلاق اهم ةشئاع نع ١-

 وهو ىلإ هسأر جرخي ناكو «ضئاح انأو ىنرشابيف رزتأف ىنرمأي ناكو «بنج انالك

 . (۳) مقر ثيدحلا يف اهتمجرت تقبس هب ةشئاع نينمؤملا مأ : يوارلا

 . ضئاحلا ةرشابم مكح نايب : ثيدحلا عوضوم (أ)

 !/ ةرشابملاب يب عتمتي : ينرشابي : ارازإ سبلأ :يأ «ءاتلا ديدشتب :رزتأف

 ىنرشابي ىف ءايلا نم لاح ةلمجلا : ضئاح انأو

 . جرخي لعاف نم لاح ةلمجلاو .ةدابعلل دجسملا ىف ميقم : فكتعم وهو

 1 هاو يأ : هلسغأف

 . لسغأ لعاف نم لاح ةلمحلا :ضئاح انأو

 تناك ثيح اهل مي ىبنلا ةرشاعم نع ميم ىبنلا جوز اعظم ةشئاع ثدحتت

 یو اک ردو ةلاج ىف: سو ذاب رار جلا لسعر لش لسع

 امأو اا يتلا ثيداحألا هذهل نيملسملا عامجإب زئاج وهف دحاو ءانإ نم ةأرملاو لجرلا ريهطت امأو : يوونلا لاق

 ةفينح يبأو كلام دنعو اندنع زئاج وهف اهلضفب لجرلا ريهطت امأو ءاضيأ عامجإلاب زئاجف لجرلا لضفب ةأرملا ريهطت
 ةدراولا ةحيحصلا ثيداحألل كلذ یف ةهارك الو :انياحصأ صضعب لاق ‹«لخت مل وأ غر تلح ءاوس ءاملعلا ريهامجو

 . (5/5) «يوونلا حرش» .ها .هب



 ١" ١ ١٠ ماسكحألا ةدمع حرش مامفألا هبينت

 ناك هنأ تکلف ءاهتشو ةدوملا بلجي ام لكو ةحامسلا ىلع اهلامتشال ؟ةرشاعم ريح

 ىلع اهرشابي لب «تضاح اذإ اهعطاقي الو دحاو ءانإ نم لاستغالا ىلع اهعم عمتجي

 هفاعت ام اهنم یری التل ؟رزتت نأ اهرمأي ناكف «ةيذآلا هب ئردنتو ةدوملا هب تبثت هجو

 . ضئاح يهو هلسغتف اهترجح يف اهيلإ هسأر

 : ثيدحلا دئاوف (د)

 ١ + اعيمج دحاو ءانإ نم اهجوزو ةأرملا لاستغا زاوج .

 . رازإب نوكت نأ ىلوألاو جرفلا نود اميف ضئاحلا ةرشابم زاوج “۳

 . ةحلصملل هنم ايحتسي امب حيرصتلا زاوج - 4

 . هفيظنتو هسأر فكتعملا لسغ زاوج - 8

  Eهفاكتعا لطبي ال دجسملا نم هنلب ضعب فكتعملا جارخإ نأ .

 . هلهأل يا ىبنلا ةرشاعم نسح -۷

OOO 



 تيارت سس
 6 عبارلا ثيدحلا م

 نآرقلا أرقيف يرجح يف ئكتي مّ يبنلا ناك» :تلاق عن ةشئاع نع - ۲

 . «ضئاح انأو

 جرجا
 . (۳) مقر ثيدحلا يف اهتمجرت تقبس هن ةشئاع نينمؤملا مأ :يوارلا .

 : ثيدحلا عوضوم ()

 . اهرجح ىفو ضئاحلا دنع نآرقلا ةءارق مكح نايب

 : تاملكلا حرش (ب)

 . ةف ةشئاع لجر ىلع وأ هدي ىلع امإ دمتعي : كتي

 . ينضح :اهمضو اهرسكو ءاحلا حتفب :يرجح

 . يرجح يف ءايلا نم لاح ةلمجلا : ضئاح انأو

 : يلامجإلا حرشلا (ج)

 هلهأل هترشاعمو مسي يبنلا قلخ نسح ىلع لدي اب عين نينمؤملا مأ ثدحت
 همداخ لسري لئاو وبأ ناكو ضئاح يهو هتأرما رجح ىف لجرلا ةءارق :باب «(۲۹۳) مقرب يراخبلا هجرخأ - 9

 رهاملا» : هب يبنلا لوق :باب )۷١٠١( مقرو هتقالعب هكسمتف فحصملاب هيتأتف نيزر يبأ ىلإ ضئاح يهو

 يف لجرلا ةءارق :باب (۲۹۳) مقرب ملسم هجرخأو ««مكتاوصأب نآرقلا اونيزو ةرربلا ماركلا ةرفسلا عم نآرقلاب

 . هتقالعب هكسمتف فحصملاب هيتأتف نيزر ىبأ ىلإ ضئاح یهو همداخ لسري لئاو وبأ ناكو ضئاح یهو هتأرما رجح

 . اهعنم ىلع ليلد دجوي ال هنأ ملعأ هللاو رهظي يذلاف ؟ ال مآ نآرقلا ءاسفنلاو ضئاحلا أرقت له :يهو ةلاسم انه
 اًئيش بنجلا الو ضئاحلا أرقت ال» : هلوق )١19١/75( «ىواتفلا عومجم) يف هللا همحر ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق

 نع عفان نع هبقع نب ىسوم نع شايع نب ليعامسإ هاور ثيدحلاب ةفرعملا لهأ قافتاب فيعض ثيدح :؛«نآرقلا نم
 رمع نبا. نع هب ثدح الو لس يبنلا نع لصأ اذهل سيلو «ريثك اهيف طلغي زاجحلا لهأ نع هثيداحأو مع نبا

 . مهنع ناسلا لقنب نوفورعملا مهباحصأ ةبقع نب ىسوم نع الو عفان نع الو
 هنيب امم اذه ناكل قالصلاك نهيلع ةمرحم ةءارقلا تناك ولف مر هللا لوسر دهع ىلع نضحي ءاسنلا ناك دقو

 كلذ يف يبنلا نع دحأ لقني مل املف سانلا ىلإ هنولقني امم كلذ ناكو نينمؤملا تاهمأ هملعتو هتمأل مي يبنلا

 سيل هنأ ملع هنمز يف ضيحلا ةرثك عم هنع هني مل اذإو كلذ نع هني مل هنأ ملعلا عم اًمارح لعجت نأ زجي مل اّيهن

 نأ دبال هنآل ؛مهبايثو مهنادبأ نم هتلازإب ةباحصلا رمأي ناكل اًسجن ناك ول ينملا نأ ىلع انللدتسا امك اذهو « مرحمب

 دلل ها .مهبايثو سالا نادنا اض



 +£ ا ا ماسكحألا ةدمع حرش مايقألا هنت

 اًباوث هتءارق نم ديفتستف نآرقلا أرقيف «ضئاح يهو اهرجح يف ئكتي می ناك ثيح
 . نانحلاو ةبحملا يف ةدايز هئاكتا نم بسكتو اًملعو

 : ثيدحلا دئاوف (د)

 ١- هلهأل هترشاعمو مي يبنلا قلخ نسح .

 . هتجوز رجح ىف لجرلا ءاكتا زاوج -؟

 . هل اهعامتساو اهدنعو ضئاحلا رجح ىف نآرقلا ةءارق زاوج “۳

Lele: 



 ج س ا و لولا دلا

 ما

 © سماخلا ثيدح ا م

 موصلا يضقت ضئاحلا لاب ام : تلقف عشت ةشئاع تلأس :تلاق ةذاعم نع - ۳

 .لأسأ ينكلو «ةيرورحب تسل : : تلقف ؟تنأ ةيرورحأ :تلاقف «ءةالصلا ىضقت الو

 . ةالصلا ءاضقب رمؤن الو ءموصلا ءاضقب رمؤنف ؛ كلذ انبيصي ناك : تلاقف

 وا
 ةهيقف ةقث -هللا اهمحر- ميشأ نب ةلص ةأرما ةيودعلا هللا دبع تنب ةذاعم :يوارلا

 . نينامث ةنس تتام «نيعباتلا نم

 ةالصلاو موصلا ضئاحلا ءاضق مكح نايب : ثيدحلا عوضوم (أ)

 : تاملكلا حرش (ب)

 . (۳) مقر ثيدحلا ىف اهتمجرت تقبس : اهتاح ةشئاع

 . ضئاجلا نأش ام : ضئاحلا لاب ام

 . ضيحلا مايأ اهمايص تكرت يتلا مايألا موصت : موصلا يضقت

 عدت : هي يبنلا نع ديعس وبأو رباج لاقو ةالصلا ضئاحلا يضقت ال :باب )۳٠١(« مقرب يراخبلا هجرخأ - ۳

 ٠ ةالصلا نود ضئاحلا ىلع موصلا ءاضق بوجو :باب «(775) مقرب ملسمو «ةالصلا

 نم هيلع داز ام درو نآرقلا هيلع لد امب ذخألا مهنيب اهيلع قفتملا - جراوخلا يأ - مهلوصأ نم : رجح نبا لاق

 :تلقف «ةذاعم نع مصاع ةياور ىف ملسم دازو «راكنإ ماهفتسا ةذاعم ع ةشئاع تمهفتسا اذهلو ءاقلطم ثيدحلا

 يف ترصتقاف ليلدلا .بلط اهنع ةشئاع تمهفو «تنعتلل ال «ملعلا بلطل اًدرجم ًالاؤس يأ ««لأسأ ىنكلو ءال»

 . )٤۲۲/۱( «يرابلا حتفا ٠ ليلعتلا نود هيلع باوحلا

 ةفوكلا نم نيليم ىلع ةدلب ءارورح ىلإ ةبسن «يرورح# ثنؤم « ةيرورح» : ةدئاف : هللا همحر ينابلألا خيشلا لاقو

 ةروكذملا ةدلبلاب هت يلع ىلع اوجرخ مهنم ةقرف لوأ نأل !«يرورح» جراوخلا بهذم دقتعي نمل ةدلبلاب لاقيو

 نم هيلع داز ام درو نآرقلا هيلع لد امب ذخألا مهنيب اهيلع قفتملا مهلوصأ نمو ةريثك قرف مهو ءاهيلإ ةبسنلاب اورهتشاف

 . «يرابلا حتف» يف اذك . راكنإ ماهفتسا ةذاعم ةشئاع تمهفتسا اذهلو ؛اًقلطم ثيدحلا

 لوقلا ربلا دبع نبا ىكح دقف . ضئاحلا ىلع ءاضقلا نوبجوي اوناك مهنأ اهملعل امإ اهيلع ةشئاع راكنإو : لوقأو

 م هذه ىف مهدلقي دقو ٠ كلف يشتت مهلوصمأ ناب اهملعل امو «جراوخلا نم ةفئاط نع كلذب

 0 يهو ىلصت نأب تاملعملا ىدحإ رمأ هنإ :لوقي مهدحأ تعمس دقف ! حالصإلا يعدي نمم نيرصاعملا

 نم ضئاحلا ينسي - همعزب - ليلد يأ كانه سيلو «نآرقلا يف ة ةالصلاب ةرمآلا ةلدألا مومع يف ةلخاد اهنأ ةجحب

 مساب لهجلا نايغطو نامزلا داسف نم ىكتشملا هللا ىلإف ٠ هبناجب ىأنو ضرعأ ثيدحلا اذهب هتضراع املف «كلذ

رعشي أل نكلو نودسقملا مه مُهَلإ الأ © َنوُحلْصُم نحن امن اوُناَق ضرألا يف اوُدسْفن ال مَ لبق اذإو» “ملعلا
 (نو

 ١ / ١١١(. ) ؟ليلغلا ءاورإ ٠ ها ۱۲١٠١ ٠ :ةرقبلا]



 هس |" ١ ١٠ ماكحألا ةدمع حرش ماهقألا هزت

 . راكنإلا هب دارملاو ماهفتسالل ةزمهلا : ؟تنأ ةيرورحأ

 ةقرف لوأ اهيف تلزن «ةفوكلا برق قارعلا يف ةيرق ءارورح ىلإ ةبسن : ةيرورحلاو
 نم ناكو ءاهيلإ جراوخلا بسنف تب بلاط يبأ نب يلع نينمؤملا ريمأ ىلع اوجرخ
 . موصلاك ةالصلا يضقت ضئاحلا نأ : ئطاخلا مهيأرو نيدلا يف مهددشت

 . م يبنلا انرمأي : رمؤن . ضيحلا انبيصي : كلذ انبيصي

 نأ تبحأف «نيعباتلا ءاسن نم تايهقفلا نم -هللا اهمحر- ةيودعلا ةذاعم تناك

 يضقت الو مايصلا يضقت مث «مايصلاو ةالصلا كرتت يهو ضئاحلا نوك نم ةمكحلا فرعت
 جراوخلا يأر ناك الو كلذ نع ةن ةشئاع نينمؤملا مأ تلأسف «هنم دكوأ يهو «ةالصلا

 تنيبف ؟تنأ ةيرورحأ :اهل ةرذحم اهيلع ةركنم هون ةشئاع اهتلأس «رهظ دق ئطاخلا

 هب عنقي امب ةشئاع اهتباجأف ؛دشرتسم لاؤس لأست اهنكلو جراوخلا نم تسيل اهنأ ةذاعم

 يبنلا دهع يف ءاسنلا بيصي ضيحلا ناك ثيح ةنسلا ىضتقم كلذ نأ :وهو «نمڙم لك

 يضقت ةمكح ةمث نأ الولو «ةالصلا ءاضقب نهرمأي الو موصلا ءاضقب نهرمأيف ميا
 ضئاحلا نأ يف ةمكحلا نم ملعلا لهآ ركذ دقو ءامهنيب ةنسلا تقرف ام :امهنيب قرفلاب

 رهش لك رركتي ضيحلاو موي لك رركتت ةالصلا نأ :ةالصلا يضقت الو موصلا يضقت

 دبعتلا نع ىنغ ضيحلا دعب اهئادأب دبعتلا يف نأ امك ةقشم اهئاضقب مازلإلاف ءابلاغ
 . كلذ فالخب موصلاو اهئاضق كرتب توفت ال اهب دبعتلا ةحلصمو ءاهئاضقب

 ظ : ثيدحلا دئاوف (د)

 . عيرشتلا ةمكح ةفرعمو ملعلا يف ثحبلا ىلع فلسلا صرح ١-

 . ةالصلا نود ضئاحلا ىلع موصلا ءاضق بوجو -؟

 نإ ثيح هب عنتقي نمؤملا نأل ؛ةمكحلا ركذ نع يعرشلا ليلدلا ركذب ءافتكالا ۴

 . لاح لكب ةمكحلل نمضتم عرشلا

 . هبوجو مدع ىلع ليلد هيضتقم دوجو عم ءيشلاب رمألا كرت نأ -4



 حاب لولا لا

 س ةالصلا باتك - ۲ و

 . ءاعدلا : ةغللا يف ةالصلا

 « ميلستلا اهرخآو ريبكتلا اهلوأ ,ةمولعم لاعفأو لاوقأ تاذ ةدابع : عرشلا يفو

 ىلاعت هللا نأ : اهتيمهأ ىلع لديو .نيتداهشلا دعب اهمهأو مالسإلا ناكرأ يناث يهو

 عبسلا تاومسلا قوف وهو .ةطساو نودب هيلإ هنم مكي دمحم هلوسر ىلع اهضرف

 هنا اض رف ءنوستلا ىلع نوم فال ومي رسولا لبق كلا تاك عارم لث

 اهيلصي ناكو < ةليللاو مويلا يف تاولص سمخ ةضيرفلا ترقتسا ىتح ةالص نيسمخ

 ةنيدملا ىلإ رجاه املف .راهنلا ةالص اهب رتويل تاعكر ثالثف برغملا الإ نيتعكر نيتعكر

 نيتعكر تيقبف رجفلا الإ تاعكر عبرأ ىلإ ميقملا ةالص تدازو رفاسملل ناتعكرلا تيقب

 . اهيف ةءارقلا لوطل

 ففي

 س تيقاوم ا باب ھ
 . هيف ةالصلا ءادآل ددحملا نمزلا وهو . تاقيم عمج : تيقاوملا

 عمجي نمل ةثالثو ءصاخ تقو ةالص لكل .عمجي ال نمل ةسمخ :تاقوألاو

 . برغملا تقو يف ةرخآلا ءاشعلا تقوو رهظلا تقو يف رصعلا تقو جامدنال

 . ةالصلا طورش مهأ اهنآل ؛ تيقاوملاب فلؤملا أدبو

OOO 



 مب و ٠١ ١ ماسكحألا ةدمع حرش مايفألا هنت

 مه لوألا ثيدحلا م

 بحاص ينثدح :لاق «سايإ نب دعس :همساو «ينابيشلا ورمع يبأ نع ٤-
 يأ مفي يبنلا تلأس :لاق هن دوعسم نب هللا دبع راد ىلإ هديب راشأو رادلا هذه

 رب مث ) : لاق ,؟يأ مث :تلق .(اهتقو ىلع ةالصلا» :لاق ؟هللا ىلإ بحأ لمعلا

 هللا لوسر نهب ىنثدح :لاق (هللا ليبس يف داهجلا مث ) ١ :لاق ؟يأ مث :تلق «نيدلاولا

 . يندازل هتدزتسا ولو مي

 ج رشلا

 :ناياورلا
 . رع يبنلا ةايح يف ملسأ -هللا همحر- سايإ نب دعس ينابيشلا ورمع وبأ تأ

 ةدس اهبق تاو :ةفاوكلا لزب ةقث : ميو يبنلا ةافو دعب ةنيدملا مدق .هب عمتجي ملو

 نست و تم

 يف لجر سداس ناك ب يلذهلا بيبح نب لفاغ نب دوعسم نب هللا دبع -؟

 هرس نما :لاقو (ملعم مالغل كنإ» : مي :١ هڪ يبنلا هل لاقو .نيترجهلا رجاهو مالسإلا

 ,دوعسم نب هللا دبع ا اد أرقي نأ

 : یخ ةفيذح لاق .هداسوو هيلعنو هكاوس بحاص وهو مي يبنلا مدخي نمم ناك

 ةوزغ دهش .دوعسم نبا نم مث يبنلاب ًالدو اًيدهو اًنمس برقأ ادحأ فرعأ ام

 يبنلا ىلإ هب ءاجف Sa ردب يف لهج يبأ ىلع زهجأو ءاهدعب امو «ردب

 ةفالخ نم ًاردصو هل نان 1 و و

 . نيثالثو نيتنثا ةنس اهيف تامو ةنيدملا ىلإ هاعد مث قاف نامثع

 . ىلاعت هللا ىلإ لامعألا بحأ نايب : ثيدحلا عوضوم (أ)

 : تاملكلا حرش (ب)

 راشأو دارملاو «ةفوكلا يف هراد دارملاو دوعسم نب هللا دبع وه :رادلا هذه بحاص

 هللاب ناميإلا نوك نايب :باب )۸٥( مقرب ملسمو لهتقول ةالصلا لضف :باب )٤ ٥١( مقرب يراخبلا هجرخأ - 8
 لامعألا لضفأ ىلاعت



۱۰۹ 

 ؛رادلا كلت ةرهشل وأ اهدنع نم هرورم ةبسانمل وأ ءاهيف هثدح هللا دبع نأل امإ اهيلإ

 . ثيدحلا هطبض ىلإ ةراشإلل «وأ» ,ملعلل اهداتري نم ةرثكل

 . هيلإ ابح دشأ :هللا ىلإ بحأ . ةرهاظلا ةيندبلا لامعألا يأ : لمعلا يأ

 . هيف اهلعف بولطملا تقولا ىلع : اهتقو ىلع

 . اهتقو ىلع ةالصلا دعب لضفأ لمعلا يأ مث :يأ : يأ مث

 . ناسحإلا عاونأ نم عون لكب ناسحإلا ةرثك :ربلاو .بألاو مالا : نيدلاولا رب

 .ايلعلا يه هللا ةملك نوكتل ؛هللا ءادعأ لاتق يف دهجلا لذب :هللا ليبس يف داهجلا

 . هنم ةدايزلا تبلط : هتدزتسا

 : يلامجإلا حرشلا (ج)

 بحأ نع هيا يبنلا لأس هنأ ځو دوعسم نب هللا دبع ربخي ثيدحلا اذه يف

 يبنلا ملعلو «هريغ ىلع همدقيو هللا ىلإ بحأ وه ام عبتيل لجو زع هللا ىلإ لامعألا

 بتارم نع مكي هباجأ ناميإلا ةبترمب هتفرعمو ,دوعسم نب هللا دبع ناميإب مكي

 بولطملا تقولا يف ةالصلا هللا ىلإ لامعألا بحأ نأ هل نيبف ,ةيندبلا ةرهاظلا لامعألا

 دعب هللا قوقح مظعأ ةالصلا نأل ؛ةرخآلا ءاشعلا الإ تقولا لوأ وهو «هيف اهلعف

 هللا قح دعب قوقحلا مظعأ امهقح نأل ؛نيدلاولا ىلإ ناسحإلا مث ءهللاب ناميإلا

 نبا هللا دبع نيب مث «هتعيرش نع بذلاو هئادعأ لاتقب هللا ليبس ىف داهجلا مث «هلوسرو

 كلذ كرت نكلو «هدازل لامعألا بتارم نايب ةدايز سرب ىبنلا نم بلط ول هنأ دوعسم

 تاللا الا للملاو ةماسلا فوخ

 : ثيدحلا دئاوف (د)

 ١- لئاضفلا بلطو ملعلا ىلع ميئ ةباحصلا صرح .
 هللا ىلإ لامعألا بحأ او ا ا اهتقو ىف ةالصلا ةليضف -"؟

 ۰ ا

 . ىلاعت هللا ليبس يف داهجلا نم لضفأ نيدلاولا رب نأ -۳

 . هللا ليبس ىف داهجلا ةليضف -4

 . ضعب نم هيلإ بحأ اهضعبو «.ةحلاصلا لامعألا بحي ىلاعت هللا نأ -ه



 نيس لبس ماسكحألا ةدمع حرش ماهفألا هيت
 م ىناثلا ثيدح لا ©

 هعم دهشيف رجفلا يلصي ميا هللا لوسر ناك دقل : تلاق هجان ةشئاع نع -ه

 . سلغلا نم دحأ نهفرعي ام نهتويب ىلإ نعجري مث نهطورمب تاعفلتم تانمؤملا نم ءاسن

 ظ حرشلا
 . (۳) مقر ثيدحلا ىف اهتمجرت تقبس هيف ةشئاع نينمؤملا مأ :يوارلا

 ؟رجفلا ىلصي مب يبنلا ناك ىتم نایب : ثيدحلا عوضوم (أ)

 : تاملكلا حرش (ب)

 . رجفلا ةالص : يأ :رحفلا . قيقحتلل (دق)و .مسقلل ةئطوم ماللا : ناك دقل

 . تاففلتم وأ تاحفلتم : تاعفلتم . ةالصلا رضحيف :دهشيف

 . ةءابعلا هبشي ططخم ءاسك وهو .طرم عمج : نهطورمب

 وأ ةنالف هذه له نهنايعأ فرعي ام وأ ؟لاجر مأ ءاسنأ نهزيمي ام : نهفرعي ام

 . هنم عنام ال مالظلا يف هجولا فشكو ؟مالظلا ءاقبل ةنالف

 ةبلغ عم ليللا ةملظب حبصلا ءايض طالتخا : سلغلاو .ليلعتلل «نم» :سلغلا نم

 . ةملظلا

 : يلامجإلا حرشلا (ج)

 ناك هنأ دكؤتف ؟رجفلا يلصي مسي يبنلا ناك ىتم ةنيبم عن ةشئاع ثدحت

 نهتويب ىلإ نعجري هعم ةالصلا ترضحي يتاللا ءاسنلا نإ ىتح «اركبم سلغب اهيلصي
 . مالظلا ءاقبل ؛سلغلا نم دحأ نهفرعي ام نهطورمب تاعفلتم

 ظ : ثيدحلا دئاوف (د)

 ١- اهتقو لوأ يف رجفلا ةالصب ةردابملا .
 . ةنتفلا نمأ طرشب ةعامجلا عم رجفلا ةالص ىف ءاسنلا روضح زاوج -؟

 . سلغلا يف نهتويب ىلإ عوجرلاب ءاسنلا ةردابم -۳
 . اهل رتسأ هنأل ؛اهطرمب ففلتت تجرخ اذإ ةأرملا نأ - 4

 بوث ىف اهدسج تراو ول :ةمركع لاقو «بايثلا نم ةأرملا يلصت مك يف :باب ((510) مقرب يراخبلا هجرخأ - 80

 . اهيف ةءارقلا ردق نايبو سيلغتلا وهو اهتقو لوأ يف حبصلاب ريكبتلا بابحتسا :باب ؛(145) مقرب ملسمو ءاهأزجأل



 (tey رک لوألا ندا

 © ثلاثلا ثيدحلا م

 ةرجاهلاب رهظلا يلصي مسرب ىبنلا ناك :لاق هين هللا دبع نب رباج نع - ٩

 مهآر اذإ ءاتايحأو اًنايحأ افلا «تبجو اذإ برغملاو «ةيقن سمشلاو رصعلاو

 . سلغب اهيلصي مب يبنلا ناك حبصلاو ءرخأ اوؤطبأ مهآر اذإو لجع اوعمتجا

 جرلا
 . )١55( مقر ثيدحلا ىف هتمجرت تقبس . قبض هللا دبع نب رباج : يوارلا

 : ثيدحلا عوضوم (آ)

 . سمخلا تاولصلا ىلصي ا يبنلا ناك ىتم نایب

 تاملكلا حرش (ب)

 .(9) مقر ثيدحلا يف اهيلع مالكلا قبس :ناك

 . رهظلا ةالص ىلصي :يأ :رهظلا يلصي

 راهنلا فصتنم دنع رحلا ةدش :ةرجاهلاو «ةيفرظلل يهف ىف ىنعمب ءابلا : ةرجاهلاب
 00 . لاوزلا دعب

 . رصعلا ةالص ىلصيو :يأ .(رهظلا) ىلع اقطع بصنلاب :رصعلاو

 . يلصي لعاف نم لاح ةلمجلاو رفصت مل ةيفاص : ةيقن سمشلاو

 . برغملا ةالص ىلصيو :يأ (رهظلا) ىلع اًمطع بصنلاب :برغملاو

 . سمشلا :يأ «تبرغ اذإ :تبجو اذإ

 . ءاشعلا ةالص ىلصيو :يأ ؛(رهظلا) ىلع اًمطع بصنلاب :ءاشعلاو

 لعفب ةيفرظلا ىلع نابوصنم امهو «تقو :ىنعمب «نيح عمج : اًنايحأو اًنايحأ
 :يأ «مهار اذإ :لاقف «لصف مث ءرخؤي اًنايحأو لجعي اًنايحأ :ريدقتلاو فوذحم

 .رخأ اوؤطبأ مهآر اذإو «لجع اوعمتجا ةعامجلا

 ملسمو «ءاشعلاو برغملا نيب ضيرملا عمجي :ءاطع لاقو «برغملا تقو :باب (o0)» مقرب يراخبلا هجرخأ - €“

 ٠ . اهيف ةءارقلا ردق نايبو سيلغتلا وهو اهتقو لوأ يف حبصلاب ريكبتلا بابحتسا :باب «555) مقرب



 = ماسكحألا ةدمع حرش مايقألا يذق
 . حبصلا يلصي ناكو : ريدقتلاو ‹«فوذحم لعفب بصنلاب : حبصلاو

 : يلامجإلا حرشلا (ج)

 تاولصلا اهيف يلصي مي هللا لوسر ناك يتلا تاقوألا نع هت رباج ثدحي
 ًاريمأ نيعبسو عبرأ ةنس ةنيدملا مدق جاجحلا نأ كلذ ببس ناكو ‹سانلل اًنايبت سمخلا

 ةالص نع ًرباج سانلا لأسف ةالصلا رخؤي لعجف «ناورم نب كلملا دبع لبق نم اهيلع

 «ةرشابم لاوزلا دعب راهنلا فصتنم دنع رهظلا يلصي ناك هنأ مهل نيبف ع يبنلا

 .سمشلا برغت نيح برغملا يلصيو «سمشلا ضايب ريغتي نأ لبق رصعلا يلصيو
 اهب ردابي عبرألا تاولصلا هذه لكف «راهنلا ءايض رشتني نأ لبق سلغب رجفلا ىلصيو

 مهيلع قشي الثل ؛ لجع اوعمتجا مهآر اذإ ةعامجلا يعاريف ءاشعلا امأ ءاهتقو لوأ نم

 . هيلإ بحأ اهريخأت نأل ؛رخأ اوؤطبأ مهآر اذإو «راظتنالا

 : ثيدحلا دئاوف (د)

 نيح رهظلا يلصيف «ءاشعلا الإ اهتقو لوأ يف تاولصلا ليجعت ةيعورشم 6

 :سلغب رجفلاو «تباغ اذإ برقملاو اهضايب ريغتي نأ لبق رسفعلاو «سمشلا لوزت
 . رخأ اوؤطبأ نإو .ءلجع اوعمتجا نإ ةعامجلا روضح يعاري ءاشعلاو

 . مهيلع قشي ام هبانتجاو هتمأل يَ يبنلا ةياعر نسح -

 ف قرف



 تح [ ل حلل لوألا اس دلا

 © عبارلا ثيدح ا م

 يملسألا ةزرب يبأ ىلع يبأو انأ تلخد :لاق , ةمالس نب رايس لاهنملا يبآ نع - ۷

 ريجهلا يلصي ناك» : لاق ؟ةبوتكملا يلصي مايع هللا لوسر ناك فيك :يبأ هل لاقف هتان

 نم هلحر ىلإ اندحأ عجري مث ‹رصعلا ىلصيو سمشلا ضحدت نيح ىلوألا اهنوعدت ىتلا

 نم رخؤي نأ بحتسي ناكو «برغملا يف لاق ام تيسنو «ةيح سمشلاو ةنيدملا ىصقأ

 نم لتمني ناكو ءاهدعب ثيدحلاو ءاهلبق مونلا هركي ناكو ةمتعلا اهنوعدت ىتلا ءاشعلا

 . «ةئاملا ىلإ نيتسلاب أرقي ناكو «هسيلج لجرلا فرعي نيح ةادغلا ةالص

 ا
 : نايوارلا

 «نيعباتلا نم ةقث -هللا همحر- يرصبلا يحايرلا ةمالس نب رايس لاهنملا وبأ ١-

 . ةئامو نيرشعو عست ةنس تام

 ربيخ حتف دهشو ملسأ هنن يملسألا هللا دبع نبا وأ ديبع نب ةلضن ةزرب وبأ -

 يبنلا رمأب ةبعكلا راتسأب قلعتم وهو حتفلا ماع لطخ نبا لتقف «فئاطلاو ةكمو

 يف تام مث «زاوهألا يف جراوخلا لاتق دهشف ناسرخ ىلإ راس مث ةرصبلا لزن ٠ مي

 . نيتسو ةسمخ ةنس ورم

 . ةضورفملا تاولصلا يلصي مسيء يبنلا ناك ىتم نايب : ثيدحلا عوضوم (أ)

 : تاملكلا حرش (ب)

 . مجرتي مل هوبأ : يبأو انأ

 تقولا نع ماهفتسالل «ىتم :ىنعمب انه يهو «ةيفيكلا نع ماهفتسا مسا : فيك

 . باوجلا ليلدب

 . سمخلا تاولصلا يهو «ةضورفملا :ةبوتكملا
 دنع رحلا ةدش ريجهلا نأل ؛رهظلا ةالص يهو ءريجهلا ةالص :يأ :ريجهلا

 ظ . لاوزلا دعب راهنلا فصتنم

 . رصعلا تقو :باب )٥۲۲(« مقرب يراخبلا هجرخأ - ۷



 = ماسكحألا ةدمع حرش ماهقألا هنت
 ا یا ايريس اهدا ةذاسع ل ا ا لوألا اهتوفدت
 ۰ كسلا تانا ن لج

 اهطسوت دعب برغملا ةهج ىلإ سمشلا ليم :لاوزلاو .لوزت :سمشلا ضحدت
 . هصقن ءاهتنا دعب لظلا ةدايز ءادتبا :هتمالعو ءءامسلا يف

 . هلزنم ىلإ :هلحر ىلإ

 . اهدعبأ : ةنيدملا ىصقأ

 . عجري لعاف نم لاح ةلمجلاو «ةراح ةيفاص :ةيح سمشلاو

 . لاهنملا وبأ يسانلاو «يملع نع باغ : تيسن

 . برغملا مشب يبنلا يلصي ىتم ةزرب وبأ لاق ام :يأ :برغملا يف لاق ام

 . ع يبنلل ريمضلاو «بغری :ىأ : بحتتسي ناكو

 . ئطبي :يأ ءاخلا رسكب :رخؤي
 . ءاشعلا ةالص نم : ءاشعلا نم

 انه اهب دارملاو قفشلا ةبوبيغ دعب لوألا ليللا ثلث يه .سوماقلا يف لاق : ةمتعلا

 ENE ؛ءاشعلا ةالص

 . ضغبي : هرکی

 . ثدحتلا : ثيدحلا

 . فرصني :لتفني

 . راهنلا لوأ ةادغلاو .رجفلا ةالص :ةادغلا ةالص

 . هسلاجي نم يردي :هسيلج لجرلا فرعي
 . ةادغلا ةالص يف يأ :ًآرقي ناكو

 . تايآلا نم يأ : ةئاملا ىلإ نيتسلاب

 : يلامجإلا حرشلا (ج)

 تاولصلا ىلصي مب يبنلا ناك ىتم نولءاستي -هللا مهمحر- نوعباتلا ناك



 تك ( ىو كح لوألا سس لا

 ر اهرب ةا كلذ اراك ااا اا كلا هم للو ا

 نيعباتلا دحأ يحايرلا ةمالس نم هز يملسألا ةزرب يبأل لاؤسلا ناك ثيدحلا اذه

 يو يبنلا نأ هيفا نيبف ,ةضورفملا تاولصلا يلصي ميني. يبنلا ناك ىتم هلأسي

 ىلإ عجريل لجرلا نإ ىتح رصعلا ةالصب ردابيو سمشلا لوزت نيح رهظلا يلصي ناك

 يلصي ىتم نيبو .اهترارحو اهئوضب ظفتحت لزت مل سمشلاو ةنيدملا ىصقأ يف هلزنم

 نيب هنكلو ,ءاشعلا يلصي ناك ىتم ةزرب وبأ حصفي ملو ,لاهنملا وبأ يسن نكل برغملا

 اهنم فرصني هنإ ىتح اهب ركبي ناكف رجفلا ةالص امأو ءاهريخأت يف بغري ناك هنأ

 ىلإ ةيآ نيتسب أرقي ثيح اهيف ةءارقلا ليطي ناك هنأ عم طقف هسيلج لجرلا زيمب نيح

 . ةيأ ةئام

 مونلا هركي ناك متلو يبنلا نأ ركذف ,ثيدحلا ىف هاف ةزرب وبأ درطتسا دقو

 هركيو نالسك وهو ماق هعطق نإو ةالصلا هتتاف هيف قرغتسا نإ هنأل ؛ءاشعلا ةالص لبق

 مايقو رجفلا ةالص نع قوعملا مسجلاب راضلا رهسلا ىلإ يضفي دق هنأل ؛اهدعب ثدحتلا

 ليلا

 : ثيدحلا دئاوف (د)

 ١- اهعابتا لجأ نم ةنسلا ةفرعم ىلع فلسلا صرح .

 . تقولا لوأ نم رجفلاو رصعلاو رهظلا ةالص ىف ةردابملا ةيعورشم -؟

 . ءاشعلا ةالص ىف ريخأتلا ةيعورشم -۴

 . رجفلا ةالص ىف ةءارقلا ليوطت ةيعورشم -

 . اهدعب ثدحتلاو ءاشعلا ةالص لبق مونلا ةيهارك -ه

 مث « لهجيف رجهي الكل ؛ هيف دراولا همساب يعرشلا ءيشلا ةيمست ىلوألا نأ -5

 . سانلا نيب روهشملا مسالاب حضوي

02 



 متي CC ماكحألا ةدمع حرش مايفألا هيينت
 © سماخلا ثيدحلا م

 هللا ًالم» : قدنخلا موي لاق مث. يبنلا نأ يتو بلاط يبأ نب يلع نع -

 .«سمشلا تباغ ىتح ىطسولا ةالصلا نع انولغش امك ران مهتويبو مهروبق

 نيب اهالص مث ««رصعلا ةالص ىطسولا ةالصلا نع انولغش» : ملسمل ظفل يفو
 لر نوكرتكملا نسخ لاق قزح د وم نيا دع نعل, اهلا رل
 : م 'يبنلا لاقف .ترفصا وأ سمشلا ترمحا ىتح زصعلا ةالص نع تت

 هللا اشح - وأ - ران مهفاوجأ هللا الم ءرصعلا ةالص ىطسولا ةالصلا نع انولغشا
 . «اران مهروبقو مهفاوجأ

 مما
 :نايوارلا

 ١- مقر ثيدحلا ىف هتمجرت تقبس . هوښ بلاط ىبأ نب يلع )۲۳( .

 . (545) مقر ثيدحلا ىف هتمجرت تقبس . هّكإض دوعسم نب هللا دبع - ؟

 : ثيدحلا عوضوم (أ)

 . ىطسولا ةالصلا يه امو ,ةتئافلا ةالصلا ءاضق مكح نايب

 : تاملكلا حرش (ب)

 نلعب رض قر يبلا نأل ؛كلذب تيمس .قدنخلا ةوزغ موي : يأ : قدنخلا موي

 ءيشلاب طيحت ةريفح :قدنخلاو «ةيبرغلاو ةيقرشلا نيترحلا نيب اهيلامش نم اًقدنخ ةنيدملا
 نيذلا بازحألا نم اهل ةيامح ةنيدملا لوح مدي يبنلا هبرض دقو :هيلإ زواجتلا نم عنمت

 يف تناكو «لتاقم فالآ ةرشع وحن يف مهريغو شيرق نم ماب يبنلا برحل اوعمتجا
 نيبئاخ مهعوجرو بازحألا مازهنا :اهيف ةجيتنلاو .ةرجهلا نم سمخ وأ عبرأ ةنس لاوش

 . رهش نم اًبيرق اوماقأ نأ دعب دونجلاو حيرلا نم مهيلع هللا لسرأ ام

 :باب «(1۲۷) مقرب ملسمو «ةلزلزلاو ةميزهلاب نيكرشملا ىلع ءاعدلا :باب «(۲۷۷۳) مقرب يراخبلا هجرخأ - 8

 . رصعلا ةالص يه ىطسولا ةالصلا :لاق نمل ليلدلا



 كح ۷ لوألا رس لا

 . توملا دعب مهنفد ةنكمأ : مهروبق

 هللا لوسر اوزغ نيذلا بازحألل ريمضلاو «ةايحلا ىف مهانكس ةنكمأ : مهتويب

 . مهريغو شيرق نم م

 . ءاعدلا ىنعمب ربخ :هللا الم : ةلمجو

 . ةيردصم (ام)و .ليلعتلل فاكلاو .لاتقلاب انوهلأ : انولغش امك

 . ىطسولا ةالصلل نايب : رصعلا ةالص . ىلضفلا :ىطسولا

 . رصعلا ةالص :يأ : اهالص مث

 . ءاشعلاو برغملا ىتقو نيب :يأ :ءاشعلاو برغملا نيب

 . لاتقلا ببسب اوعنم : نوك رشملا سبح

 برقل رارفصالا نم دشأ رارمحالاو «يوارلا نم كش : ترفصا وأ ترمحا

 . بورغلا نم سمشلا

 .ةرثكو مكارت عم ءلم هنأل ؛غلبأ اشحو يوارلا نم كش :اشح - وأ - هللا الم

 . مهنوطب : مهفاوجأ

 : يلامجإلا حرشلا (ج)

 ةنيدملا يف ميم يبنلا وزغ ىلع مهريغو شيرق نم بازحألا تعمتجا
 .دهعلا مهضقنل ةنيدملا نم مسي يبنلا مهالجأ نيذلا ريضنلا ينب دوهي نم ضيرحتب

 ناملس هيلع راشأف ؟لعفي اذام هباحصأ راشتسا بازحألا ربخب مشيا يبنلا عمس املف

 ةيلامشلا ةيحانلا نم هورفحف كلذب هباحصأ ميم يبنلا رمأف قدنخلا رفحب يسرافلا

 لقي ال قمعب ةيبرغلاو ةيقرشلا نيترحلا نيب ام ودعلا مامأ ةحوتفملا ةهجلا اهنأل ؛ةنيدملل

 املف «بازحألا لوصو لبق كلذو «هزواجت نم ودعلا عني ضرعو عرذأ ةعبس نع

 مهبئاتك اوقرفف لبق نم برعلا دنع اًفورعم نكي مل هنأل ؛هنم اوشهدنا هيلإ اولصو

 ثيدحلا اذه ىفو <« مع هللا لوسر وحن ةميظع ةبيتك اوهجوو قدنخلا لوط ىلع

 اهلصي ملف رصعلا ةالص نع مب يبنلا اولغش مهنأ ثخ بلاط يبأ نب ىلع ربخي
 مهنأ لجأ نم ران مهتويبو مهروبق المي نأ مهيلع هللااعدف «سمشلا تباغ ىتح



 س ياس ماكحألا ةدمع حرش ماههألا هيت
 مهنأب ربخيف فاض قا دوعسم نب هللا دبع امأ ,نيءاشعلا نيب اهالص مث ءاهنع هولغش

 وأ سمشلا ترمحا ىتح راتخملا اهتقو يف رصعلا ةالص نع مدي. يبنلا اوعنم

 . اران مهروبقو مهفاوجأ وشحي وأ ألمي نأ مهيلع هللا اعدف ترفصا

 : ثيدحلا دئاوف (د)

 ١- اهتقو تاوف نم هرثأتو ,ةالصلاب مو يبنلا مامتها .

 'آ ف و سل تقولا نأ ا

 . ىطسولا ةالصلا يه اهنأو ,رصعلا ةالص ةليضف -*

 ٤ - ةتئافلا ةالصلا ءاضقب ةرداملا ,

 . هملظ لثمب ملاظلا ىلع ءاعدلا زاوج -ه

 ةمهت هنع ىفتنتل هيلع ءاعدلا ببس نيبي نأ ملاظلا ىلع يعادلل ىلوألا نأ -5

 + وتلا

 . ا ا ااا رف اذإ ار نع الا رک اوج بقي

 : هباوجو لاكشإ (ه)

 ىتح رصعلا ةالص نع مسرب هللا لوسر اولغش نيكرشملا نأ يان يلع ثيدح يف
 . ءاشعلاو برغملا نيب اهالصف سمشلا تباغ

 ترمحا ىتح رصعلا ةالص نع هوسبح مهنأ قف دوعسم نبا ثيدح يفو
 نبا ثيدح ىفو سمشلا بورغ ىلع ثيدح ىف لغشلا ةياغف .ترفصا وأ سمشلا

 : نيرمأ دحأب كلذ ىلع باوحلاو ءاهرارمحا وأ اهرارفصا دوعسم

 لك ىورف نيموي يف لب «دحاو موي يف سيل لغشلا نإ : لاقي نأ : امهدحأ

 . ىناثلا هوري مل ام امهنم

 ءاهرارمحا وأ سمشلا رارفصا دنع ناك لغشلا ءاهتنا نإ : لاقي نأ : امهيناث

 هللاو «ةالصلل بهأتلاو ءوضولاب بورغلا لبق مهلاغتشال بورغلا دعب تناك ةالصلاو

 . ملعأ



 لوألا سس لا

 © سداسلا ثيدحلا م

 رمع جرخف ءاشعلاب مب يبنلا متعأ :لاق هيف سابع نب هللا دبع نع -4

 هسأرو مخو هللا لوسر جرخف «نايبصلاو ءاسنلا دقر !هللا لوسر اي ةالصلا :لاقف

 هذه ةالصلا هذهب مهترمأل -سانلا ىلع وأ- ىتمأ ىلع قشأ نأ الول» :لوقي رطقي

 . «ةعاسلا

 مرسلا
 )١5(. مقر ثيدحلا يف هتمجرت تقبس . ةا سابع نب هللا دبع :يوارلا

 : ثيدحلا عوضوم (آ)

 . اهتقو لوأ نع ءاشعلا ةالص ريخأت مكح نايب

 : تاملكلا حرش (ب)

 ظ ثلث يهو «ةمتعلا ىلإ اهرخأ :ءاشعلا ةالصب يأ : ءاشعلاب تي يبنلا متعأ

 . قفشلا بيغم دعب ليللا

 يف هتمجرت تقبسو .فصلا يف هناكم نم وأ دجسملا نم :يأ :رمع جرخف

 )١(. مقر ثيدحلا

 لص :ريدقت ىلع بصنلابو «ةالصلا ترضح :ريدقت ىلع عفرلاب : ةالصلا

 . ةالصلا

 . اوغلبي ىتح دالوألا راغص : نايبصلا . مان : دقر

 روضحلا هي يبنلا نم رمع بلط نع راذتعالل (نايبصلاو الا دقر) : ةلمجو

 . ةالصلا ىلإ

 .(۱۷) مقر ثيدحلا ىف اهلثم قبس :مهترمأل يتم ىلع قشأ نأ الول

 . اهريخأتو ءاشعلا تقو :باب «1۳۸) مقرب ملسمو ءاشعلا لضف ذباب 4007) مقرب يراخبلا هجرخأ -4



ewماكحألا ةدمع حرش مايقألا بينت س  

 . ليللا ثلث وهو تقولا اذه : ةعاسلا هذه

 نم دقر ىتح ءاشعلا ةالص ةليل تاذ رخأ مب ىبنلا نأ ت ت سابع نبا ثدحي

 ىلإ هيداني مج ا يبنلا ىلإ يتوب رمع جرخف «نايبصلاو ءاسنلا نم رهسلا لمحتي ال

 «اودقر نايبصلاو ءاسنلا نأ لجأ نم كلذ نأب هايإ هلاجعتسا نم هيلإ رذتعيو ,ةالصلا

 مهمزلأل ةمألا ىلع ةبوعصلا الول هنأ نيبو .ءام رطقي هسأر مسی هللا لوسر جرخف

 . ليللا ثلث ىلإ ءاشعلا ةالص ريخأتب

 : ثيدحلا دئاوف (د)

 ١ - سانلا ىلع قشي مل اذإ ليللا ثلث ىلإ ءاشعلا ةالص ريخأت لضفألا نأ .

 . دجسملا يف ةعامجلا ةالص نايبصلاو ءاسنلا روضح زاوج -5

 . تاوفلا نمأ اذإ مونلا هبلغ نمل ءاشعلا لبق مونلا زاوج -۳

 . رخأت اذإ ًريبك ناك نإو ةالصلا ىلإ مامإلا ءاعدتسا زاوج -4

 . هتمأب میا يبنلا ةفآر -.

 . ةقشم الو جرح اهيف سيل ةيمالسإلا ةعيرشلا نأ -5

 ف قرف



 د صج لوألا ريس لا

 © عباسلا ثيدحلا م

 ءاشعلا رضحو ةالصلا تميقأ اذإ) :لاق مدي يبن نأ هين ةشئاع نع -ه

 . هوحن هوب رمع نبا نعو «ءاشعلاب اوؤدباف

 مريع
 :نايوارلا

 ١- مقر ثيدحلا يف اهتمجرت تقبس . عش ةشئاع )۳(.

 )١5(. مقر ثيدحلا يف هتمجرت تقبس . هيك هللا دبع وهو ءرمع نبا -؟

 : ثيدحلا عوضوم ()

 . ءاشعلا ريف اذ ةالصلا ريخأت مكح نايب

 : تاملكلا حرش (ب)

 . اهيلصي نأ ديري ىتلا «ةالصلا :دارملاو «ةماقإلاب اهل يدون : ةالصلا تميقأ اذإ

 وهو يشعلا يف لكؤي يذلا ماعطلا :نيعلا حتفب وهو لكؤيل مدق :ءاشعلا رضح

 | . راهنلا رخآ

 غي باطخلا نب رمع نب هللا دبع : رمع نبا نعو
 ءاشع عضو اذإ» :هظفلو «ظفللا يف ًاليلق هنع فلتخا نإو ههبش :يأ : هوحن

 . (هنم غرفي ىتح لجعي الو «ءاشعلاب اوؤدباف ةالصلا تميقأو مكدحأ

 لاقو ءاشعلاب أدبي غ رمع نبا ناكو ةالصلا تميقأو ماعطلا رضح اذإ :باب «(1۳۹) مقرب يراخبلا هجرخأ - *

 ةهارك :باب «(00۷) مقرب ملسمو «غراف هبلقو هتالص ىلع لبقي ىتح هتجاح ىلع هلابقإ ءرملا هقف نم :ءادردلا وبأ

 . نيثيخألا ةعفادم عم ةالصلا ةهاركو «لاحلا ىف هلكأ ديري يذلا ماعطلا ةرضحب ةالصلا

 باهذو هب بلقلا لاغتشا نم هيف امل ؛هلكأ ديري يذلا ماعطلا ةرضحب ةالصلا ةهارك ثيداحألا هذه ىف : يوونلا لاق

 بلقلا لغشي امم هانعم يف ناك ام اذهب قحليو «طئاغلاو لوبلا امهو نيثبخألا ةعفادم عم اهتهاركو عوشخلا لامك

 قاض اذإف ءةعس تقولا يفو «كلذك ىلص اذإ مهريغو انياحصأ روهمج دنع ةهاركلا هذهو عوشخلا لامك بهذيو

 . ها. هل لا ل ا ةالصلا تقو جرخ رهطت وأ لكأ ول ثيحب

 . (577/0) («يوونلا حرش



 = ماكحألا ةدمع حرش مايقألا هيينت
 : يلامجإلا حرشلا (ج)

 الإ كلذ متي الو «ىلاعتو هناحبس هبرب دبعلا ةلص ةالصلا نم ضرغلا ناك ال

 اذه يفو كلذ ققحي ام لكب سيب يبنلا رمأ لغاشملا نع هغرفتو بلقلا روضحب

 اذإ ءاشعلا لوانتب رمأ هنأ مو يبنلا نع ةن ةشئاع نينمؤملا مأ ثدحت ثيدحلا

 بلقلا لوغشم ريغ اهيلع لبقم وهو ةالصلا يتأي ىتح رضاح وهو «ةالصلا تميقأ

 الأ :ديزيو « مدي يبنلا نع اهشيدح لثمب ثدحي اإ رمع نب هللا دبعو ءاهريغب

 . هنم غرفي ىتح هنم موقي الو هلكأ يف لجعي

 : ثيدحلا دئاوف (د)

 ١- لغاوشلا نم هغيرفتو ةالصلا يف بلقلا روضح ةيمهأ .

 تاف ول اذكو .''ةعامجلا تتاف نإو هلكأل ماعطلا هيلإ مدق اذإ ةالصلا ريخأت -۲

 . (بابلل ثيدحلا ةبسانم هجو اذهو) تقولا لوأ

 . ةيمالسإلا ةعيرشلا ةلوهس -۳

OOO 

 )١( ةعامجلا هتوفتف «ةالصلا دنع ةداع كلذ ذختي نأ زوجي ال نكل .



 كح 0 لوألا ءرسلللختإءا

 © نماثلا ثيدح ا م

 ةالص الل )» :لوقي اا هلا لوسر تعمس :تلاق عشر ةشئاع نع ملسملو -هآأ

 . «ناثبخألا هعفادي وه الو ماعط ةرضحب

 عرضا
 . (1) مقر ثيدحلا يف اهتمجرت تقبس . هش ةشئاع :يوارلا

 :ثيدحلا عوضوم ()

 . نيثيخألا ةعفادم وأ ماعطلا روضح دنع ةالصلا مكح نايب

 ( : تاملكلا حرش (ب)

 ::نانبتإلا لضيتال يأ «يهنلا نمضتي انه يفنلاو ةيفان (ال) : ةالص ال

 . ةبحاصملل (ءابلا)و ءهروضحب : ةرضحب

 . ناسنإلا : يأ : وهو الو

 جورخلا نع امهعفدي هنأ :هايإ امهتعفادم ىنعمو «طئاغلاو لوبلا : ناثبخألا هعفادي

 اجرخيل امهريغب لغشلا نع هناعفديو

 : يلامجإلا حرشلا (ج)

 روضحب الإ كلذ متي الو ىلاعتو هناحبس هبرب دبعلا ةلص ةالصلا نم ضرغلا ناك امل

 عنمت لاح ىلع لجرلا يلصي نأ مع هللا لوسر ىهن ؛لغاوشلا نم هغرفتو بلقلا
 نوكت نأ يفني ةكتِيَع ىبنلا تعمس اهنأ ةن ةشئاع ربخت ثيدحلا اذه ىفف «كلذ قيقحت

 يفن وهو « طئاغلاو «لوبلا :نيثبخألا ةعفادم لاح وأ هلكأ ديري 5 ةرضحب ةالص

 . نوكي نأ نكي ال رمأ هنأك هبانتجال اريرقت يفنلا ةغيصب ىتأ «ىهنلل نمضتم

 عم ةالصلا ةهاركو لالا ىف هلكأ ديري يذلا ماعطلا ةه رصحب ةالصلا ةهارك :باي6(6) مقرب ملسم هج رحخأ هأ

 . نيثبخألا ةعفادم



 = ماكحألا ةدمع حرش ماهفألا هبت
 : ثيدحلا دئاوف (د)

 لوبلا ةعفادم وأ هلكأ ديري يذلا ماعطلا روضح لاح ةالصلا نع ىهنلا ~1

 . ةالصلا ىف بلقلا روضح عني هنأل ؛طئاغلاو

 لوأ تاف نإو طئاغلا وأ لوبلا ةعفادم وأ ماعطلا روضح دنع رخؤت ةالصلا نأ “1

 . (بابلل ثيدحلا ةبسانم هجو اذهو) تقولا

 ةعفادملا دح لصي ملو طئاغلا وأ لوبلاب سحأ وأ ماعطلا رضحي مل اذإ هنإ -'

 . ةالصلاب سأب الف

 . هنع لغاوشلا ةلازإو ةالصلا يف بلقلا روضحب ءانتعالا - 4

OOO 



 تح LD حس لوألا ءرس لا

 ه عساتلا ثيدحلا م

 مهاضرأو «نويضرم لاجر يدنع دهش : لاق غ سابع نب هللا دبع نع -۲

 دعبو سمشلا علطت ىتح حبصلا دعب ةالصلا نع ىهن يع يبنلا نأ رمع يدنع
 . برغت ىتح رصعلا

 مرا
 . )١5( مقر ثيدحلا ىف هتمجرت تقبس . ب سابع نب هللا دبع :يوارلا

 :ثيدحلا عوضوم (أ)

 . اهيف ةالصلا نع يهنملا تاقوألا نم ءيش نايب

 : تاملكلا حرش (ب)

 Ea يرش ميم ردد ملو «ةداهشلا ولوبقم :نويصرم

 . يدنع ًالوبق مهغلبأ : مهاضرأ

 .(1) مقر ثيدحلا يف هتمجرت تقبسو « هن باطخلا نبا وه :رمع

 . فكلا بلط :ىهن

 . لفنلا ةالص :يأ : ةالصلا نع

 . رصعلا ةالصو حبصلا ةالص دعب يأ : رصعلا دعبو ...حبصلا دعب

 : يلامجإلا حرشلا (ج)

 مهنيب نم ةداهشلا يلوبقم نيقوثوم ةعامج نأ لف سابع نب هللا دبع ثدحي
 ةالص دعب ةلفانلا ةالص نع ىهن يع يبنلا نأب هدنع اودهش هلت باطخلا نب رمع

 نودجسي رافكلا نأل ؛برغت ىتح رصعلا ةالص دعبو «سمشلا علطت ىتح رجفلا

 :باب (AY o)» مقرب ملسمو «سمشلا عفترت ىتح رجفلا دعت ةالصلا :باب (60605) مقرب يراخبلا هجرخأ - 0۲

 . اهيف ةالصلا نع يهن يتلا تاقوألا



 سس - ماكحألا ةدمع حرش ماهفألا هبينت
 نيتقولا نيذه يف ةلفانلا ةالصلا نع نيملسملا يهنف ءاهبورغو اهعولط دنع سمشلل

 . نيرفاكلاب هبشتلا نع اداعبإ
 : ثيدحلا دئاوف (د)

Êرصعلا ةالص لعبو *سمشلا علطت ىتح رجفلا ةالص دعب ةلفانلا ةالص ميرح  

 رضح اذإ ةالصلا ةداعإو دجسملا ةيحتك ببس اهل نوكي نأ الإ برغت ىتح

 . ىرخأ ثيداحأ هيلع لدت امك اهلعف زوجيف ءاهئادأ دعب ةعامحلا

 ٠ مهب ةقثلا ةوقو هيلقان ةرثكب ربخلا ديكأت -؟
 ٠ هيلإ ةيدؤملا قرطلا لك دسو رافكلاب هبشتلا عنم “۳

QO 



 لوألا رس لا

 هرشاعلا ثيدحلاه

 حبصلا دعب ةالص ال» :لاق مي يبنلا نأ هت يردخلا ديعس يبأ نع -5

 . «سمشلا بيغت ىتح رصعلا دعب ةالص الو سمشلا عفترت ىتح

 ا
 هنت يجرزخلا يراصنألا يردخلا نانس نب كلام نب دعس ديعس وبأ :يوارلا

 ظفح ءاريغص اهلبق ناكو قدنخلا ةوزغ اهلوأ «ةوزغ ةرشع ىتنث مساع يبنلا عم ازغ
 عبرأ ةنس يفوت مهئالضفو راصنألا ءاملع نم ناكف ءاريثك اًملع ميو يبنلا نع

 . ةنيدملا يف عيقبلاب نفدو نيعبسو

 . ةالصلا نع يهنلا تاقوأ نم ءيش نايب : ثيدحلا عوضوم (أ)

 : تاملكلا حرش (ب)

 . اولصت ال : يأ «يهنلا ىنعمب انه ىفنلاو ةلفان يأ : ةالص ال

 . نيحيحصلا يف ةيناثلا ةياورلا يف امك حبصلا ةالص یا :حبصلا دعب

 ضعب يف درو نكل ءانه عافترالا ردقي ملو قفآلا نع سمشلا : يأ : عفترت ىتح

 : . حمر ردقب : هريدقت ثيداحألا

 . نيحيحصلا يف ةيناثلا ةياورلا يف امك رصعلا ةالص دعب :يأ : رصعلا دعب

 ظ : يلامجإلا حرشلا (ج)

 : نيتقو يف ةلفانلا نع ىهن هنأ : مب يبنلا نع هلا يردخلا ديعس وبأ ربخي

 رادقمب كلذو ةيقن ءامسلا قفأ نع سمشلا عفترت ىتح رجفلا ةالص دعب :امهدحأ

 . حمر

 :باب «(۸۲۷) مقرب ملسمو «سمشلا عفترت ىتح رجفلا دعب ةالصلا :باب ((005) مقرب يراخبلا هجرخأ - ۳

 | . اهيف ةالصلا نع ىهن ىتلا تاقوألا

 ادب اذإ ةالصلا نع يهنلاو سمشلا عولط دنع ةالصلا نع يهنلا يف رخألا ثيداحألاب يضاقلا هل جتحا : يوونلا لاق
 نأ نيبي هلك اذهو :لاق «عفترت ىتح ةغزاب سمشلا علطت ىتح تاعاس ثالث ثيدحو «زربت ىتح سمشلا بجاح

 :يضاقلا هلاق يذلا اذهو ءاهصرق روهظ درجم ال اهتءاضإو اهقارشإو اهعافترا رخألا تاياورلا يف عولطلاب دارملا

 1 (١١؟7/5١١5211) ملسم حرش : تاناورلا نيب عمجلل هدنع لودع ال نيعتم حيحص



 جس )= ماسكحألا ةدمع حرش مايقألا هنت

 رافكلا ةهباشم نع اداعتبا كلذو ؛سمشلا برغت ىتح رصعلا ةالص دعب :يناثلاو

 ٠ ديحوتلا بانل ةيامحو اهبورغو اهعولط دنع اهل نودجسي نيذلا

 : ثيدحلا دئاوف (د)

 دعبو “حمر ديق سمشلا عفترت ىتح رجفلا ةالص دعب ةلفانلا ةالص ميرحت ١-

 ٠ قبس امك ببس هل ام الإ برغت ىتح رصعلا ةالص

 . هيلإ ةيدؤملا قرطلا لك دسو «رافكلاب هبشتلا عنم -؟

 :ةلئاف (ه)

 ركذ امل هنأ ةالصلا تيقاوم باب يف ةالصلا نع يهنلا ثيداحأ فلؤملا ركذ ةبسانم

 ءيشلا نيب عمجيل اهيف ةالصلا نع ىهنملا تاقوألا ركذ اهيف ةالصلاب رومأملا تاقوألا

 ادع ام تقو لك يلصيف ددحم تقو هل سيل ام لفاونلا يف نأ نيبيل وأ «هلباقمو

 تاقوألا نوكتف ددحم تقوب تقوم اهعيمج نإف ضئارفلا فالخب يهنلا تاقوأ

 ظ . لفاونلا نم اهعبتي امو ةصاخ ضئارفلل ةروكذملا

 حبصلا ةالص دعب يهنلا تقو دادتما هيف نأل ؛ديعس يبأ ثيدحب فلؤملا ىتأو

 . سمشلا عافترا ىلإ

OOO 



 ۲۹ | لوألا سس لا
1 

 هرشښع يداحلا ثيدحلا ۾

 دعب قدنخلا موي ءاج هتي باطخلا نب رمع نأ قبض هللا دبع نب رباج نع -65

 يلصأ تدك ام !هللا لوسر اي :لاقو «شيرق رافك بسي لعجف «سمشلا تبرغ ام
 انمقف : لاق .«اهتيلص ام هللاو» : ماع يبنلا لاقف «برغت سمشلا تداك ىتح رصعلا

 مث «سمشلا تبرغ امدعب رصعلا ىلصف ءاهل اناضوتو ةالصلل اضوتف ناحطب ىلإ
 . برغملا اهدعب ىلص

 سلا
 )١١(. مقر ثيدحلا ىف هتمجرت تقبس . شنت هللا دبع نب رباج :يوارلا

 : ثيدحلا عوضوم ()

 . اهتقو تاف اذإ ضئارفلا ءاضق ةيفيك نايب

 : تاملكلا حرش (ب)

 )١(. مقر ثيدحلا يف رمع ةمجرت تقبسو . مسي هللا لوسر ىلإ ىتأ :رمع ءاج

 .(54) مقر ثيدحلا يف هيلع مالكلا قبس : قدنخلا موي

 . بيعيو مكسي 0بسي

 وأ ةنانك نب رضنلا ونب مه :شيرقو «شيرق ةليبق نم رافكلا :يأ : شيرق رافك

 . رضنلا نب كلام نب رهف ونب
 . تبيراق ام :تدكام -

 سمشلا تبراق ىتح رصعلا ىلصأ نأ «ىنعملاو «تبراق ىتح :تداك ىتح

 . بورغلا

 . مع هسفن ينعي : اهتيلص ام هللاو

 . رباج يأ :لاق

 :باب )1۳١(« مقرب ملسمو «تقولا باهذ دعب ةعامج سانلاب ىلص نم :باب «(0۷1) مقرب يراخبلا هجرخأ - ٤

 . رصعلا ةالص يه ىطسولا ةالصلا :لاق نمل ليلدلا



 ل ماكحألا ةدسع حرش ماهفألا هنت

 ىمسيو ةنيدملا يف داو وأ عضوم مسا :ءاطلا نوكسو ءابلا مضب : ناحطب ىلإ

 . ةديج يبأ يداو :نآلا

 . هعم ةباحصلا نأ رهاظلاو ميا يبنلا :يأ : رصعلا ىلصف

 : يلامجإلا حرشلا (ج)

 اج ىبلا ىلإ ءاج هت باطخلا نب رمع نأ تفي هللا دبع نب رباج ثدحي

 نع هولغش ثيح مهمتشيو مهبيعي شيرق ىلع اًبضاغ سمشلا بورغ دعب قدنخلا موي
 وه هنأ يَ يبنلا هربخأف «برغت سمشلا تداك ىتح اهيلصي داك امف ءرصعلا ةالص

 ماق مث ءريخأتلا مظعب اراعشإو هتان رمعل اًئيمطت مسقلاب كلذ دكأو اهلصي مل

 رصعلا مهب ىلص مث «ةالصلل هنم اوؤضوتف ناحطب يداو ىلإ هعم نمو -_- يبنلا

 . برغملا اهدعب ىلصو سمشلا تبرغ نأ دعب

 : ثيدحلا دئاوف (د)

 ١ - كلذ ىلع رمع رقأ ةي ىبنلا نأل ؛رافكلا بس زاوج .

 .٠ ٠ ةحلصم هيف ناك اذإ بلط نودب فلحلا زاوج -؟١

 . ىلوآلاف ىلوألاب أدبي بيترتلا ىلع تئاوفلا ءاضق نأ -'

O 



 ذه 66 ا. ال الا

 س اهبرجرو ةعامجلا لضف باباه
 © لوألا ثيدحلا م

 ةالص» :لاق يع يبنلا نأ ءافت باطخلا نب رمع نب هللا دبع نع 8
 . «ةجرد نيرشعو عبسب ذفلا ةالص نم لضفأ ةعامجلا

 معلا
 .(119) مقر ثيدحلا يف هتمجرت تقبس ٠ قف باطخلا نب رمع نب هللا دبع :يوارلا

 ٠ ةعامج يف ةالصلا لضف نايب : ثيدحلا عوضوم 0

 : تاملكلا حرش (ب)

 . ةعامج ىف ةالصلا : يأ : ةعامجلا ةالص

 ٠ ةعامج ىف لصي مل يذلا دحاولا :ذفلا . ديزأو رثكأ :لضفأ

 اباوث ديزأ تناك ةعامج يف ةالصلا ىلص اذإ لجرلا نأ :ىنعملاو ؛ةرم : ةجرد

 ٠ ةرم نيرشعو عبسب هدحو اهالص اذإ امن

 : يلامجإلا حرشلا (ج)

 ةيدرفو ةيعامتجا ةريثك دئاوفو هللا دنع ريبك نأش تادابعلا يف عورشملا عامتجالل

 نيو ال بتل نإ ع ردا يب ريع ا و وا د طرق

 اد رفنم ةالصلا ىلع اًياوث ديزت ةعامج يف ةالصلا نأب «كارلنعلا ف عاملا ا

 ٠ باوثلا يف ةدايزلا هذهل اًبلط اهب سانلا موقيل كلذ نيب «ةرم نيرشعو عبسب

 : ثيدحلا دئاوف (د)

 ١- ةعامج ىف ةالصلا ةليضف .

aريقي ةةانشلا نما ان اوز رك عاملا قاع از  eرول  

 ا نفي لضفأ و ا ياسو, ر ا ی ا ا ک۴
 .(«ذفلا

 “رخآ دجسم ىلإ بهذ ةعامجلا هتتاف اذإ دوسألا ناكو ؛ةعامجلا ةالص لضف باب “(11۹) مقرب يراخبلا هاور 684

 ةعامحلا ةالص لضف "باب “)1 ۹) مقرب ملسمو «ةعامج ىلصو ماقأو نذأف (هبف ف لق لحسم ا نا ءاجو ا

 ٠ اهنع فلختلا ىف ديدشتلا نايبو



 تحج مع م حل ماكحألا ةدمع حش ماهقألا هيبت

 م ىناثلا ثيدح لا م ظ

 ةعامج ىف لجرلا ةالص» :لاق اع ىبنلا نأ هت ةريره ىبأ نع -5
 درا هلأ و اد نيوقسو اج ترم یئ تب ام ىلع ت

 تعفر الإ ةوطخ طخب مل ةالصلا الإ هجرخي ال دجسملا ىلإ جرخ مث ,ءوضولا نسحأف
 يف ماد ام هيلع يلصت ةكئالملا لزت مل ىلص اذإف ؛ةئيطخ اهب هنع طحو ةجرد اهب هل
 . «ةالصلا رظتنا ام .همحرا مهللا هل رفغا مهللا هيلع لص مهللا :هالصم

 و
 .() مقر ثيدحلا يف هتمجرت تقبس . هوت ةريره وبأ :يوارلا

 : ثيدحلا عوضوم (أ)

 . لضفلا كلذ ببسو ةعامج يف ةالصلا لضف نايب

 : تاملكلا حرش (ب) .

 . ىثنألا نود ركذلا :دارملاو «لاجرلا نم دحاو :لجرلا ةالص
 . ةعامج عم : يأ : ةعامج يف

 . اهديزي :يأ هللا اهفعضي نيعلا ديدشتو داضلا حتفو ءاتلا مضب : فعضت

 ( . هراد يف : هتيب يف هتالص

 نأل :ةعامج ريغب نوكت امهيف هتالص نأ بلاغلاو :هتراجت لحم :هقوس ىفو
 . دجسملا ىف ابلاغ نوكت ةعامجلا

 . ًالثم : داضلا رسكب اي

 رخآ دجسم ىلإ بهذ ةعامجلا هتتاف اذإ دوسألا ناكو ةعامجلا ةالص لضف :باب «770) مقرب يراخبلا هاور -4 1

 ةالص لضف :باب «554) مقرب ملسمو (ةعامج ىلصو ماقأو نذأف هيف يلص دق دجسم ىلإ هتف سنأ ءاجو

 . ةالصلا راظتناو ةعامحلا

 لصوتلا هوحنو ضيرملا نكمأ اذإ هنأو ءاهروضح يف ةقشملا لمحتو ةعامجلا رمأ ديكأت هلك اذه يفو : يوونلا لاق

 .(6١ال ء١١٥٠ / ه) «يوونلا حرش ها .اهروضح هل بحتسا اهيلإ



  SSSدقن |= لواء سلا

 فيعضتلا أ : كلدو .

 . هنأل :يأ «ليلعتلا مال ريدقت ىلع ةزمهلا حتفب : هنأ

 . يع يبنلا نع درو ام ىلع هلمكأ :ءوضولا نسحأف

 . هيف ةعامجلا سانلا ةماقإل دعملا ناكملا : دحسملا ىلإ

 . هتيب نم :يأ :هجرخي ال

 . رخآ ءيش ةدارإ نود ةالصلا ةدارإ : يأ : ةالصلا الإ

 . يشملل هلجر مدقي مل :طخي مل
 ىلع ءاخلا حتف زوجيو هيشم نيح يشاملا يمدق نيب ام يهو ءاخلا مضب : ةوطخ

 . تاوطخلا ةدحاو اهنأ

 . هل هللا عفر الإ : هل تعفر الإ

 : ايدكس“ اھ

 . ىلاعت هللا دنع ةلزنم : ةجرد

 . هنع هللا عضو : هنع طح

 . ةئيسلا ةبوقع :دارملاو «ةئيس : ةئيطخ

 . دجسلا لوخد دنع هب ردابي امم اهريغ وأ دجسملا ةيحت :يأ :ىلص اذإف

 هللا نذإب اًنايحأ نوري امبرو يبيغ ملاع مهو ؛ةكئالملا رمتست :يأ : ةكئالملا لزت مل

 ام نولعفيو مهرمأ ام هللا نوصعي الف هتعاطب مايقلاب مهمركأف رون نم هللا مهقلخ
 . نورتفي ال راهنلاو ليللا نوحبسي نورمؤي

 . هل وعدت :هيلع يلصت

 . هماود ةدم يأ : ماد ام

 . هتالص ناكم ىف :هالصم يف

 . ىلعألا ألملا يف هيلع نثا مهللا :هيلع لص مهللا



 سس (] تح ماكحألا ةدمع حرش ماهفألا هيت

 : لوقت لمجو «خلإ. . هيلع لص مهللا :لوقت : يأ «فوذحمل لوقم :ةلمحلاو

 . (هيلع ىلصت) ةلمحل نايب

 اهنع زواجتلا عم هبونذ رتسا : هل رفغا مهللا

 . كتمحر يف هلخدأ : همحرا مهللا

 . ةالص باوث يف ا : ةالص ىف لازي الو

 . هراظتنا ةدم : يأ :رظتنا ام

 . اهلجأ نم دجسملل ءاج يتلا : يأ : ةالصلا

 : يلامجإلا حرشلا (ج)

 ةيعامتجا ةريثك دئاوفو «ىلاعت هللا دنع ريبك نأش تادابعلا يف عورشملا عامتجالل

 نيبتي امب هع يبنلا نع ةريره وبأ ثدحي ثيدحلا اذه يفو EET «ةيدرفو

 ةعامجلا عم لجرلا ةالص نأ- ميم ركذ ثيح «لضفلا كلذ بابسأو كلذ لضف هب

 ةالصلا مدع امهيف بلغي نيذللا هقوس ىفو هتيب ىف هتالص ىلع دازت دجسملا يف

 فاصوألاب فيعضتلا كلذ بابسأ هَ حرشي مث ءاقعض نيرشعو سمخب ةعامج
 : ةيلاتلا

 . كيم يبنلا ءوضو ىف درو امك ءوضولا اًنسحم اًنضوتم نوكي نأ ١١-

 . ةالصلا الإ هجرخي ال ةصلاخ ةينب دجسملا ىلإ جرخي نأ -؟

 وطخي ال اذهبو دجسملا ىلإ لصي نأ نيح نم هل بتك ام ةالصب ردابي نأ -؟

 هيلع ةكئالملا يلصت اذهبو ةئيطخ اهب هنع طحو ةجرد اهب هل هللا عفر الإ ةوطخ
 .همحرا مهللا هل رفغا مهللا «هيلع لص مهللا : لوقت «هالصم يف ماد ام

 . ةالصلا رظتنا ام ةالص ىف لازي ال هنأ ٤“

 : ثيدحلا دئاوف (د)

 . دجسملا ىف ةعامج لجرلا ةالص ةليضف ١-

 . افعض نيرشعو سمخب هقوس وأ هتيب يف هتالص ىلع لضفت اهنأ -۲



 و سس To لوألا يس للا

 صاللخإب جورخلاو «ةراهطلا ليمكت نم هيلع تلمتشا ام ليضفتلا بابسأ نأ -۳

 نم كلذ نع حتنامو .دجسملا هلوخد دنع ةالصلاب ةردابملاو .ةالصلا ىلإ

 | . ةالصلا راظتنا رجأو «ةكئالملا ءاعدو «تاوطخلا باوث

 ٤ - دجسملا ىلإ باهذلا لبق ةلماك ةراهطب ريهطتلا ةليضف .

 . ةالصلا ىلإ باهذلا ىف صالخإلا ةليضف -ه

 دف انين غ طر, درع اه يفر الل ةرطخ ل الآ اهيا نأ تاك

 . ؟'ادجسملا ىلإ لخدي ىتح
 سلج مث «دجسملا يف ىلص نمل ةمحرلاو ةرفغملاو ةالصلاب ةكئالملا ءاعد -۷

 > . ةالصلا رظتني

 ماد ام ةالصلا باوث هلف «ةالصلا رظتني هيف ىقبو دجسملا يف ىلص نم نأ -۸

 ۰ . اهرظتني

 . مالسلاو ةالصلا مهيلع ةكئالملا تابثإ -4

 : عمجو فالتخا (ه)

 نبا ثيدح يفو اًمعض نيرشعو سمخب ةعامجلا ةالص ةفعاضم ثيدحلا اذه ىف

 .؛نيرشعلاو ةعبسلا وهو دئازلاب ذخأن نأ :امهنيب عمجلاو «ةجرد نيرشعو عبسب رمع

 . سكعلا فالخب هيف هلوخدل صقانلا ءاغلإ هب لصحي ال هنأل

DO 

 )١( ضعبلا هنظي امك دجسملا يف ناكم ىلإ لوصولاب ال نيحيحصلا يف دجسملا لوخدب هدييقت تبث .



 ۳٢ ماسكحألا ةدمع حرش ماههألا هسيِنَن

 ا ا

 نيقفانملا ىلع ةالصلا ةثأ) :لاق م تَرَ يبنلا نأ يا ةريره يبأ نع -هال

N eامها امج  aد يعم قلو  

 مزح مهعم لاجرب يعم قلطنأ مث «سانلاب يلصيف ًالجر رمآ مث «ماقتف ةالصلاب رمآ

 . «رانلاب مهتويب مهيلع قرحأف ةالصلا نودهشي ال موق ىلإ بطح نم

 حرشلا (
 .(۲) مقر ثيدحلا يف هتمجرت تقبسو . قا ةريره وبأ :يوارلا

 . ةعامجلا ةالص مكح نايب : ثيدحلا عوضوم )ً)

 : تاملكلا حرش (ب)

 اهيف : (لا)ف ءاهلك تاولصلا :ةالصلاب دارملاو .ًالقث اهدشأ : ةالصلا لقثأ

 . سنجلا قارغتسال

 رمع جرخأ دقو «ةفرعملا دعب تويبلا نم بيرلا لهأو موصخلا جارخإ :باب «(1۷۹۷) مقرب يراخبلا هجرخأ -۷

 .اهنع فلختلا يف ديدشتلا نايبو ةعامجلا ةالص لضف :باب .(5901) مقرب ملسمو «تحان نيح ركب ىبأ تحأ

 ءاشعلاو رجفلا ةالص اصوصخو اهلضفو ةعامجلا ةالص ىلع ديكأت اذه

 نإف نهب ىداني ثيح تاولصلا ءالؤه ىلع ظفاحيلف ؛ املس ادغ هللا ىقلي نأ هرس نم» :لاق هشام دوعسم نبا نع

 ل فاشل ده يش ادع كرجل قل تلم ES نسراكك كبل مالا
 هذه نم دجسملا ىلإ دمعي مث .روهطلا نسحيف رهطتي لجر نم امو «متللضل مكيبن متكرت ولو مكيبن ةنس متكرتل هتيب
 فلختي امو انتيأر دقلو «ةئيس اهب هنع طحيو ةجرد اهب هعفريو «ةنسح اهوطخي ةوطخ لكب هل هللا بتك الإ دجاسملا

 .«فصلا يف ماقي ىتح نيلجرلا نيب ىداهي هب ىتؤي لجرلا ناك دقلو .قافنلا مولعم قفانم الإ اهنع

 نيلجر نيب يشميل لجرلا ناك نإ ضيرم وأ «هقافن ملع دق قفانم الإ ة ةالصلا نع فلختي امو انتيأر دقل» : ةياور يفو

 نذؤي يذلا دجسملا يف ةالصلا ىدهلا ننس نم َنإو ىدهلا ننس انملع مدي هللا لوسر نإ :لاقو «ةالصلا يتأي ىتح

Iهجام نباو يئاسنلاو دواد وبأو (5105) مقرب د انما . 

 ا ق ی و ا يو وناس نك كفر : ينعي «نيلجرلا نيب ىداهي»

 .باوصلاو ىدهلا قئارط يأ براقتم ىنعمب امهو ءاهحتفو نيسلا مضب يور : «ىدهلا ننس»

 ثحلا هيف : «اوبح ولو امهوتأل حبصلاو ةمتعلا يف ام نوملعي ولو» : مكي هلوق : ىلاعت هللا همحر يوونلا لاقو
 لوأ صيغنت نم سفنلا ىلع ةقشملا نم امهيف امل كلذ ىف ريثكلا لضفلاو نيتقولا نيذه ةعامج روضح ىلع ميظعلا

 هنع ىهنلا تبث دقو «ةمتع ءاشعلا ةيمست ثيدحلا اذه يفو .نيقفانملا ىلع ةالصلا لقثأ تناك اذهلو ىرخآو اهمؤن

 نأ رهظألا وهو : يناثلاو .ميرحتلل سيل يهنلا كلذ نأو ,زاوجلل نايب ةيمستلا هذه نأ امهدحأ : نيهجو نم هباوجو

 يوونلا حرش» . ها .برغملا يف ءاشعلا ةظفل لمعتست تناك برعلا نأل ةدسفم يفنو ةحلصمل انه ةمتعلا لامعتسا

 . )٤/ 0A) «ملسم حيحص لغ



 بج | نقل ١ كك

 . رافك مهو نوملسم مهنأ نورهظي نيذلا : نيقفانملا ىلع

 . نيقيو ناميإ ملع :يأ :نوملعي ولو

 . ةعامجلا عم امهلعف يف باوثلا نم :يأ : امهيف ام

 . بكرلاو يديألا ىلع يشملا وهو اوبح امهنايتإ ناك ول : اوبحولو

 .(۳۳) مقر ثيدحلا ىف اهيلع مالكلا قبس : دقل

 . ةضيرفلا ةالص :يأ : ةالصلاب . تمزع وأ تدرأ :تممه

 . بهذأ :قلطنأ . ةماقإلاب اهل ىداني : ماقتف

 . هوحنو لبحب دشو عمج ام وهو «ةمزح عمج : مرح

 . نورضحي ال : نودهشي ال . لاجر ىلإ : موق ىلإ

 . تميقأ يتلا ةالصلا يأ : ةالصلا

 . رانلا مهلكأتل اهيف مهو اهقرحأ : مهتويب مهيلع قرحأف

 : يلامجإلا حرشلا (ج)

 ةدئافب نونمؤي الو ىلاعت هللاب نونمؤي ال مهنأل ؛ نيقفانلا ىلع ةليقث اهلك تاولصلا
 امنإو «هباقع نم فوخل الو هللا باوث يف ةبغرل نولصي ال مهنإف اولص اذإف «تاولصلا
 نع هتك ةريره وبأ ثدحي ثيدحلا اذه ىفو «مهقافن اورتسيو سانلا اوؤاريل نولصي

 امهنأل ؛رجفلا ةالصو ءاشعلا ةالص مهيلع تاولصلا لقثأ نأب ربخأ هنأ : مَع ىبنلا

 « مالظلا يف سانلا مهاري ال ثيح ابلاغ ةدوقفم امهيف ةاءارملاو «مونلاو ةحارلا تقو

 يف نأ نيب منَ يبنلا نكل «مهيلع تاولصلا لقثأ اتناك عفادلا ةلقو عناملا لجأ نمف
 كلذ نوملعي اوناك ول امهيف اوطرفي الأ يضتقي ام باوثلاو رجألا نم نيتالصلا نيتاه

 . ًاوبح ولو امهيلإ اوتأي نأو نيقيو ناميإ ملع

 فوخو هللا باوث يف ةبغر ةالصلا تأي مل ام هب رطضي رمأب مه هنأ يع دكأ مل
 ةالصلاب رمأي نأ مي مهف ءايندلا باقع نم اًموخ اهيلإ يتأي نأ ىلإ هباقع نم



eا س بببببب 52  

 موق ىلإ بطح نم مزح مهعم لاجرب بهذي مث «سانلاب يلصي ًالجر رمأيو .ماقتف

 . رانلاب مهتويب مهيلع قرحيف اهودهشي ملف اهنع اوفلخت

 : ثيدحلا دئاوف (د)

 ءاشعلا ةالص مهيلع تاولصلا لقثأ نأو «نيقفانملا ىلع تاولصلا لقث ١-

 . رجفلا ةالصو

 : 00 صلختلاب ردابيلف ءاًقافن هبلق ىف نأ ىلع لدي ناسنإلا ىلع ةالصلا لقث نأ -؟

 نايتإلاب ناتريدج امهنأو .ةعامجلا عم رجفلاو ءاشعلا ةالص ىف باوثلا مظع -'

 . اوبح ولو امهيلإ

 تويب قيرحتب مه مب يبنلا نأل ؛لاجرلا ىلع ةعامجلا ةالص بوجو -4

 . بجاولا كرت لجأ نم الإ ةبوقعلا هذهب مهي الو مهيلع اهنع نيفلختملا

OG 



 لوألا رس سجل |

 © عبارلا ثيدحلا م

 مكدحأ تنذأتسا اذإ» :لاق متي يبنلا نأ هذ رمع نب هللا دبع نع -

 هللا :لوسو. نع كرا :لاقو طق هةل هس ةحمس اه اس ابن ةف هللا دبع هلع لقأف

 . نهعنمنل هللاو :لوقتو ا

 . (هللا دجاسم هللا ءامإ اوعنمت ال) 1 ظفل ىفو

 . حامسلاو نذإلا تبلط :نةن داتا

 1 ةيالو اهيلع هل ةأرما لك وأ هتح وز : هتأآرما

 اهوحنو ةالصلل هيلإ جورخلا ىلإ : يأ : دحسملا ىلإ

 نبا هللا دبع نبا وه لالبو .ملاس هوخأ وه لالب لوقل لقانلا : لالب لاقف :لاق

 . نيعباتلا نم ىطسولا ةقبطلا نم ةقث باطخلا نب رمع

 . مالكلاب هلباقيل هيلإ هجتا : ينعي ومع نبا : يأ :هللا دبع هيلع لبقأف

 . هيلإ هجو نم ءوسي اًديدش : اًئيس

 ملسمو ؛ مهريغو نايبصلاو ءاسنلا نم لسغ ةعمجلا دهشي مل نم ىلع له :باب .(م8ه4) مقرب يراخبلا هجرخأ - 4

 . ةبيطم جرخت ال اهنأو ةنتف هيلع بترتي مل اذإ دجاسملا ىلإ ءاسنلا جورخ :باب 547(4) مقرب



 ك0 ماكحألا ةدمع حرش ماهقألا هبيزت
 ينبم نامزلا نم ىضم ام قارغتسال فرظ :اهمضو ءاطلا ديدشتو فاقلا حتفب :طق

 . نامزلا نم ىضم اميف هلثم هبس هتعمس ام : ىنعملاو .بصن لحم ىف مضلا ىلع

 .راكنإلا : اهدعب اممو اهنم ضرغلاو كثدحأ : كربخأ

 . هتاكولمم :هللا ءامإ

 ىلإ ةراشإ هللا ىلإ دجاسملاو ءامإلا ةفاضإ يفو .هل دوجسلا ةنكمأ :هللا دجاسم

 .هدجاسم نعنمي نأ ىغبني ال ىلاعت هللا ءامإ نإ :يأ «نهعنم نع يهنلا ةمكح

 : يلامجإلا حرشلا (ج)

 ىلإ جورخلاو ةعنملاو ةوقلا لهأ مهنآل ؛لاجرلل لصألا يف ةعورشم ةعامجلا ةالص

 ‹نهبو نهنم ةنتفلا تنمأ اذإ اهروضح نم ءاسنلا ىلع سأب ال نكلو .,تويبلا رهاظ

 ىهن سرم يبنلا نأ عيبن باطخلا نب رمع نب هللا دبع ثدحي ثيدحلا اذه يفو

 هللا ءامإ نهنأل دجسملا ىلإ جورخلاب نهل نذإلا نبلط اذإ مهءاسن اوعنمي نأ لاجرلا

 ثيدحلا اذهب رمع نبا ثدح نيحو .(دجاسملا) هتدابع ةنكمأ ىف هل دبعتلا ندري ىلاعت

 هلاق ,.نهعنمنل لاو : - مو هللا لوسر دعب سانلا ريغت ىأر دقو - لالب هنبا هل لاق

 م نا قيس دل اكساب ها هورأ هيلع لاف مةلا قش يالل ةيامحتوب ةريغ

 لوق ضراعي نأ زوجي ال يتلا ةرابعلا هذهب مّ هللا لوسر لوق ضراع هنأل

 ريبعتلا يف ءافجلا نم اهيف امل دصقلا ملسو ةينلا تنسح امهم اهلثمب مديني هللا لوسر
 ظ . هل ميظعتلاو مثير هللا لوسر ماقمل يفانملا

 : ثيدحلا دئاوف (د)

 نوكت الأ طرشب .'١)ةعامجلا عم دجنسملا يف ةالصلل ةأرملا روضح زاوج ١-

 نكادحإ تدهش اذإ» : مي يبنلا لوقل ؛ةنتفلا اهنم ىشخت لاح ىلع

 الف اروخب تباصأ ةأرما اميأ» :رخا ثيدح ىفو . (اًييط سمت الف دحسملا

 نيا .(«ةرخآلا ءاشعلا انعم دهشت

 1 حيحص دنسب دواد وبأ هاور امك ءاھل ريخ اهتيب نکل 21(



 ها ( ١ لوالا رس لا

 ةالصلل دجسملا ىلإ جورخلا يف هتنذأتسا اذإ هتأرما عني نأ لجرلا يهن -؟

 ْ . اهوحنو

 . دجسملا ريغل جورخلا نم اهايإ هعنم زاوج -۴

 ٤- اهل هتياعرو ةأرملا ىلع لجرلا ةيالو توبث .

 . هيأرب ةنسلا ضراع نم ىلع راكنإلا ظيلغت -ه

 . كيم يبنلا لوقل هميظعت ةدشو عينين رمع نب هللا دبع ةريغ -5

 فق



 ۲ ماسكحألا ةدمع حرش ماسيقألا هسينت

e 

 لبق نيتعكر مپ هللا لوسر عم تيلص : لاق يف رمع نب هللا دبع نع -48

 دعب نيتعكرو برغملا دعب نيتعكرو ةعمجلا دعب نيتعكرو .اهدعب نيتعكرو «رهظلا

 . ؟1)هتيب يفف ةعمجلاو «ءاشعلاو برغملا امأف : ظفل يفو ءاشعلا

 نق كيو ر راع يبنلا نأ ةصفح ينتثدح :لاق رمع نبا نأ : ظفل ىفو

 هن ليا بلا ىلع لخدأ ال ةعاس تناكو هلا رد

 ا
 .(۱۳) مقر ثيدحلا يف هتمجرت تقبس . ها رمع نب هللا دبع :يوارلا

 . ضئارفلل ةعباتلا بتاورلا ننسلا نايب : ثيدحلا عوضوم (أ)

 : تاملكلا حرش(ب)

 eT : مع يبنلا عم تيلص

 . اهدعب اميف ردقي كلذكو . رهظلا ةالص لبق :يأ :رهظلا لبق

 . ةعمجلاو ءاشعلا يف ردقي كلذكو برغملا ةبتار امأف :يأ :برغملا امأف

 . هتيب يف اهيلصيف يأ : هتيب يفف

 .(۱۳) مقر ثيدحلا يف اهتمجرت تقبسو « از ن رمع تنب :يأ : ةصفح

 . امهيتدجسب نيتعكر :يأ :نيتدجس

 . حبصلا نيبت وهو ءرجفلا عولط دعب :يأ «ةيردصم (ام) : علطي ام دعب

 :يأ :ةعاس رجفلا يتعكر ميا يبنلا ةالص ةعاس تناك :يأ : ةعاس تناكو

 نيتاه يف ةصفح نع ثيدحلا هلقن ببس نيبيل ؛ رمع نب هللا دبع :كلذ لئاقو ءاتقو

 . نيتعكرلا

 ةبوتكملا دعب عوطتلا :بأب «(۱۱۱۹) مقرب يراخبلا هاور - 4 / ١

 . رجفلا دعب ناذألا :باب «(091) مقرب يراخبلا هجرخأ -7 / 4



 ےس ~~ لوألا زس دلا

 يع يبنلا ناك يتلا بتاورلا ننسلا نع عنب باطخلا نب رمع نب هللا دبع ربخي

 ربخي «هب لخأ دق ىلصملا نوكي نأ ىسع امل اًعيقرتو اهل اليمكت ضئارفلا عم اهيلصي

 نع اهلقن دقف .رجفلا ةبتار ادع ام مكي. يبنلا عم اهالص ثيح نيقي نع كلذب

 ةالص لبق ناتعكر :يهو .هيف يَ يبنلا ىلع لخدي ال تقو يف تناك اهنأل ؛هتخأ

 ,برغملا ةالص دعب ناتعكرو .ةعمجلا ةالص دعب ناتعكرو .اهدعب ناتعكرو .رهظلا

 هنأو .هعولط دعب رجفلا ةالص لبق ناتفيفخ ناتعكرو «ءاشعلا ةالص دعب ناتعكرو

 .قايسلا رهاظ يف رجفلا ةبتار كلذكو «هتيب ىف ةعمجلاو ءاشعلاو برغملا ةبتار يلصي

 . امهيلصي نيأ نيبي ملف رهظلا يتبتار نع تكسو

 : ثيدحلا دئاوف (د)

 ناتعكرو «رهظلا ةالص لبق ناتعكر : يهو «بتاورلا هذهب لفنتلا ةيعورشم ١-

 دعب ناتعكرو «برخغملا ةالص دعب ناتعكرو «ةعمحلا ةالص دعب ناتعكرو ءاهدعب

 . رجفلا ةالص لبق ناتفيفخ ناتعكرو .ءاشعلا ةالص

 ةيتار امأف ‹هتيب يف رجفلاو ءاشعلاو برغملاو ةعمجلا ةبتار ةالص لضفألا نأ -'؟

 O يا

 مي دايو ع راس ع م ةشئاع

 ( :ظفل يفو « 05 ءرملا ةالص لضفأ» : تت يبنلا نأ 0

irاو  

 ف

 مو رل رمح رل عاش جت



 ب اس ماسكحألا ةدمع حرش مايفألا سنت

 ه سداسلا ثيدحلا و

 دشأ لفاونلا نم ءىش ىلع تت ىبنلا نكي مل :تلاف شوم ةشئاع نع - 6

 ۰ ۰ . فلا ىتعكر ىلع هنم دهاعت

 ." «اهيف امو ايندلا نم ريخ رجفلا اتعكر» : ملسمل ظفل يفو

 ا
 .(۳) مقر ثيدحلا يف اهتمجرت تقبس . عض نينمؤملا مأ ةشئاع :يوارلا

 AA امانا: تيوتا عويض ومالا
 : تاملكلا حرش (ب)

 . ةدايزلا :ةغللا يف لفنلاو «ةالصلا لفاون :يأ : لفاونلا نم ءيش ىلع

 ةعباتلا بتاورلا :انه دارملاو «تاعاطلا نم ضئارفلا ىوس ام :عرشلا يفو

 ( . ضئارفلل

 : ةا رنا اعات دا

  :لفاؤتلا نم تسل ةضيرفلا ن ااو "يأ : رجفلا يتعكر ىلع

 . ةمايقلا موي لبق ءيش لك نم ةمينغ رثكأ :ايندلا نم ريح

 . اهترهزو ايندلا ةنيز نم اهريغو نينبلاو لهآلاو لاملا نم ايندلا يف ام : اهيف امو

 : يلامجإلا حرشلا (ج)

 نم رثكأ ادهاعت رجفلا ةالص ةبتار دهاعتي ناك ا يبنلا نأب هون ةشئاع ثدحت

 + اعوطت امها نمو: رجفلا ننكر دهاعت باب ١۱١ مقري يراخبلا هاوو - /١١
 ةظفاحملاو «امهفيفختو ءامهيلع ثحلاو رجفلا ةنس يتعكر بابحتسا :باب ؛0770) مقرب ملسم هاور -؟ ادا

 . امهيف أرقي نأ بحتسي ام نايبو «امهيلع
 فو اهغاسو اينا ايف امو نضر ألا انذلاب قيزآ هناكو.ةاندلا نم ريحت امهرجا يآ ةاهنف امو ايندلا نم ريخ ؟هلوق

 لبس) .امهلعف ذ يف باوثلا لب ى مت ؟نيتبجاوب اتسيل اهنأو ءامهلعف يف بيغرتلا ىلع ليلد

 ٤(. /۲)“مالسلا



r 0 ١ 8 س لااا 

 نم اريخ اتناك ثيح باوثلاو ةليضفلا نم امهيف ال كلذو ؛لفاونلا نم اهريغل هدهاعت

 . نولكوتي مهبر ىلعو اونمآ نيذلل ىقبأو ريخ هللا دنع امو اهيف امو ايندلا

 : ثيدحلا دئاوف (د)

 . اهيلع ظفاحيو لفاونلا دهاعتي ناك مي يبنلا نأ - ١

 نم ريخ اهنأو ءاهيلع مي يبنلا ةظفاحم ةدشب رجفلا ةبتار صاصتخا -
 ااو دلا

 برغملاو رهظلا ةبتار فالخب ءهرضحلاو رفسلا ىف ىلصت رجفلا ا >5

 + نفسلا ف لفت ل

 : ةلئاف

 ةعامجلا ةالص باب ىف بتاورلا نع ةشئاعو رمع نبا يثيدح عضو ةبسانم هجو

 ناك مي يبنلا نأل ؛اهبتاور نود ضئارفلا يف عرشت امنإ ةعامجلا ةالص نأ نايب

 : هتيب يف اهيلصي

OG 



 1:5 ماسكحألا ةدمع حرش ماسهقألا هسينت

 س ناذألا باب س

 سانلا يف نّذأو :ىلاعت هللا لاق ءهب مهملعأ :يأ «مالعإلا : ةغللا يف ناذألا

 . 0137 : جحلا) 4جحلاب

 . صوصخم ركذب ةالصلا لعف تقو روضحب مالعإلا :عرشلا يفو

 سأر ىلع ةرجهلا نم ىلوألا ةنسلا يف عرشو «هرئاعشو مالسإلا لئاضف نم وهو
 . ةنيدملا يي يبنلا مدقم نم رهشأ ةعست

 0 لو هلا ثيدحلا م

 .ةماقإلا رتويو ناذألا عفشي نأ لالب رمأ :لاق توخ كلام نب سنأ نع ١"-

e 
 )١١(. مقر ثيدحلا ىف هتمجرت تقبس . ثان كلام نب سنأ :يوارلا

 ::ةندحلا عوضوم ))

 . ةماقإلاو ناذآلا ةيفيك نايب

 : تاملكلا حرش (ب)

 وه :لالبو «بلاطلا نود نمت لعفلا بلط رمألاو « مكي يبنلا هرمأ :لالب رمأ

 نبا: با ناک يح هلع تدعو ااا راو ف ع ما حلا عابر نب

 رخص هردص ىلع ىقلأو هرهظ ىلع ةكم ءاحطب يف هحرط ةريهظلا تيمح اذإ فلخ

 هب رم ىتح «دحأ دحأ :لوقي وهو «ىزعلاو تاللا دبعيو مالسإلا نع عجريل ؛ةميظع
 ءانديس قتعأ انديس :لوقي رمع ناكو «هقتعأو هارتشاف هنوبذعي مهو شان ركب وبأ

 يف ةنيدملا يف ناذألا ىلوتو دهاشملا نم اهريغو ردب ةوزغ دهشو ةنيدملا ىلإ لالب جاف

 اهوُذَحَتا ةالّصلا 9 تدان اذإو )ع :لجو زع هلوقو ناذألا ءدب :باب (0۷۸) مقرب ناذألا باتك يف يراخبلا هاور ١-

 . ٩ :ةعمجلا| #* 4ةعمجلا موي نم ةالّسصلل يدون اإل : هلوقو ٨۸ :ةدئاملا+ «نولقعي ال مرق مهنأب كلذ ابعلو اوزه

 نع هثيدح ىف ىيحي داز < :ةماقإلا رتويو ناذألا عفشي نأ لالب رمأ مث :لاق هان سنأ نع ةبالق ىبأ نع : ملسم ظفلو

 . ةماقإلا راتيإو ناذآلا عفشب رمألا :باب (۳۷۸) مقرب ملسم هاور . (ةماقإلا الإ) :لاقف بويأ هب تثدحف : ةيلع نبا



 تحج |[ ل تتح سس لالا روس وللا

 امك اعيمج نانذؤيف ناضمر يف الإ موتكم مأ نبا عم بوانتلاب مليم هللا لوسر دجسم

 اهيف يفوتو .ادهاجم ماشلا ىلإ جرخ « مدي يبنلا توم دعب ناذألا كرتو «يتأيس

 . ةرجهلا نم نيرشع ةنس

 | 6-2 اراركت لمحلا رركي نأب ايد ةا كاذألا ا ا :ناذآلا عفشي

 . ةيدرف لمجلا نوكت نأب ارتو اهلعجي اهرثكأ :يأ : ةماقإلا رتوي

 : يلامجإلا حرشلا (ج)

 هم حابر نب لالب هينذؤم دحأ رمأ يب يبنلا نأ يتو كلام نب سنأ ربخي

 ذل «ناذالا كا ةفارلاو كاوا اركت هلع وردك أ الشتا نزذألا اا

 .رتو ىلع ديحوتلاب متخيل ةرم هللا الإ هلإ ال ةلمج رخآ

 دقو «ريبكتلا ادع ام :دارملاو ءاهلمج رركي ال أرتو اهلعجي نأ هرمأف ةماقإلا امأو

 نم ناكف «نيديعبلل ناذآلا نأل كلذو ؛رخآ ثيدح ىف امك عفش اهنإف «ةالصلا تماق

 . ةماقإلا فالخب مهعامس ققحتيل اهراركت ةمكحلا

 : ثيدحلا دئاوف (د)

 ١ - نيديعبلا عامس ققحتيل ؛اعفش هرثكأ نوكي نأ ناذألا يف عورشملا نأ .

 لصألا يف نيرضاحلل اهنأل ؛ارتو اهرثكأ نوكي نأ ةماقإلا يف عورشملا نأ -؟

 . ةيعبتلا يف مهريغلو

 . يمالسإلا عيرشتلا يف ةمكحلا -۳

Lee: 



 ١ ماكحألا ةدمع حرش ماهفألا هسينت

 مه ىناثلا ثيدح ا م

 فورمو كلت نقلا كيلا لاق اولا ا دع نب بحر ج ىلا وعدا
 كلي ىبنلا جرخف : لاق لئانو حضان نمف ءوضوب لالب جرخف .مدأ نم ءارمح هل ةبق

 عبتتأ تلعجف لالب نذأو ًاضوتف : لاق .هيقاس ضايب ىلإ رظنأ ينأك ءارمح ةلح هيلعو
 هل تزكر مث «حالفلا ىلع يح ةالصلا ىلع يح :ًالامشو اتيي «لوقي انههو انهه هاف

 . ةنيدملا ىلإ عجر ىتح نيتعكر ىلصي لزي مل مث ,نيتعكر ىلصو مدقتف ةزنع

 د
 يبنلا ىلع اريغص مدق قاف يئاوسلا هللا دبع نب بهو ةفيحج وبأ :يوارلا

 يبنلا يفوت نيح ملحلا غلبي مل هنإ : ليق دقو «هنع ظفحو «هرمع رخآ يف ا

 بهو هيمسي ناكو «ةفوكلا يف لالا تيب ىلع هلعجو هاف ايلع بحص ا

 . نيتسو عبرأ ةنس ةفوكلا يف يفوت .ريخلا

 : ثيدحلا عوضوم (آ)

 . هعضومو ناذألا يف تافتلالا مكح نايب : بابلل بسانملاو ددعتم

 : تاملكلا حرش (ب)

 لزان متي هل ١ يبنلاو ,عداولا ةجح ىف كلذ ناكو عةيلا تخت تت يبنلا تا

 . ةكمب حطبألا يف
 . م يبنلا نع لاح ةلمجلاو «ةريدتسم ةميخ : يأ : هل ةبق يف وهو

 . غوبدملا دلجلا وهو :ميدأ .هدرفمو .ملق نزوب : مدأ نم

 . ةفيحج وبأ :يأ :لاق

 )5١1(. مقر ثيدحلا ىف هتمجرت تقبس : لالب

 . هب ًاضوتي يذلا ءاملا :واولا حتفب :ءوضوب
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 لوألا ,:سسسلللخلا

 . هئوضو ءاضعأ ىلع احضن هحضني ًاليلق ذخآ : حضان نمف

 . ًالسغ هئوضو ءاضعأ هب لسغي ًريثك ذخآ :لئانو

 . هتيافك دعب هريغ ىلع حضن نم :حضانلا :ليقو

 ًاليلق ذخأ نم سانلا نم نأ :ىنعملاف لك ىلعو .طقف هتيافك ذخأ نم : لئانلاو

 . ًاريثك ذخأ نم مهنمو

 . اهيف ناك يتلا ةبقلا نم :يأ : إب يبنلا جرخف

 . ءادرو رازإك نيبوث نم سابل لك ءاحلا مضب : ةلح

 . رمح طوطخب ةططخم :ءارمح

 . هدهاشإوب ضنا :رظنأ ينأك

 يف يتلا ةرمحلا لجأ نم امهضايب حضو امنإو ,ضيبألا امهنول : هيقاس ضايب

 . امهنع فشك دق ناكو ةلحلا

 نايب اهنم ضرغلاو ,هيقاس ضايب ها يمامأ ا ةليفلالا ىنعمو

 . ةصقلل هراضحتسا

 . رع يبنلا :يأ : ًاضوتف

 . همف : هاف . يرصبب عباتأ : عبتنأ

 . لامشلاو نيميلا هيلإ راشملا : انههو انهه

 . اولبقأ : ىح ..لالب ةقأ .::لوقي

 . بوهرملا نم ةاجنلاو بولطملاب زوفلا : حالفلا

 يو ىبنلل اهزكر يذلاو «ةبصتنم ضرألا يف هل تتبث ءارلا مضب : هل تزكر

 .رهظلا ةالص ينعي : نيتعكر ىلصف . ةريغص ةبرح :نونلاو نيعلا حتفب : ةزنع

 :يهو «ةيعابرلا ةالصلا يف :ينعي «نيتعكر يلصي رمتسا :نيتعكر يلصي لزي مل

 ااو اا لا



 اكحألا ةدمع حش ماهنألا بيت س |
EY 

 : يلامجإلا حرشلا (ج)

 كلذو يب يبنلا ىلإ ءاج هنأ خوخ يئاوسلا هللا دبع نب بهو ةفيحج وبأ ربخي
 نم اهب لظتسي دلج نم ءارمح هل ةبق يف مرم يبنلاو حطبألا يف عادولا ةجح يف

 لئانو خضان نيب ام هنم نوذخأي سانلا لعجف ءوضولل ءامب كفر لالب جرخف «رحلا

 ءارمح ةلح اسال ةبقلا نم م هللا لوسر جرخف : ةفيحج وبأ لاق .نوؤضوتي

 .ًالامشو انيمي تفتلي لعجف رهظلا ةالصل لالب نذأ مث .أضوتف هيقاس نع ارمشم

 اهنأ ىلإ ةراشإ حالفلاب ةالصلا بقعأو «حالفلا ىلع يح ةالصلا ىلع يح :لوقي

 ةرتس نوكتل رفسلا يف اهبحصي مخرب يبنلا ناك يتلا ةزنعلا لالب زكر مث هل ببس
 ةيعابرلا ةالصلا رصق ىلع رمتساو ارصق نيتعكر رهظلا ىلصف اهوحن مي. مدقتف هل
 . ةنيدملا ىلإ عجر ىتح نيتعكر ىلإ

 : ثيدحلا دئاوف (د)

 ١ - دولجلا نم ةريغصلا ةبقلا كلت هميخم ناك ثيح محيي. ىبنلا عضاوت .

 . سانلا نيب ءوضولا ءام عيزوت -؟

 . ءارمحلا ةلحلا سبل زاوج -۳

 . رفسلا يف اميسال هيقاس نع هبوث لجرلا ريمشت زاوج - 5

 . ةروعلا نم اسيل نيقاسلا نأ -ه

 ٦ - رفسلا ىف ناذألا ةيعورشم .

 . نيتلعيحلا يف ًالامشو اتيي تافتلالا ةيعورشم -ا/

 . اههبش وأ ةبرح تناك اذإ اهزكر ىلوألا نأو «ةرتسلا ىلإ ةالصلا ةيعورشم -/

 لاط نإو هدلب ىلإ عجري ىتح نيتعكر ىلإ ةيعابرلا ةالصلا رصقي رفاسملا نأ -4

 ٠١- اًقباس هنطوتسا وأ ءهيف جوزت دلب يف ناك نإو رصقي رفاسملا نأ .

OO 



 ria 101 لوالا سس دلا

 دا

 هم ثلاثلا ثيدحلاو

 نذؤي الالب نإ) : لاق هنأ ديم هللا لوسر نع غيض رمع نب هللا دبع نع ٣-

 . موتکم مآ نبا ناذآ اوعمست ىتح اوبرشاو اولكف ليلب

 جرسلا
 مكر قيا ىف تورو تو و باطلا نب ردع نونا د فرار

 )١1(.

 : ثيدحلا عوضوم (آ)

 . رجفلا لبق ناذألا مكح نايب

 : تاملكلا حرش (ب)

 .(51) مقر ثيدحلا ىف هتمجرت تقبس :ًالالب نإ

 نم اًبيرق رجفلا عولط لبق هنأل ؛راهن يف ال ليل يف :يأ «ةيفرظلل ءابلا : ليلب

 . رجفلا عولط

 . نيمئاصلل باطخلاو ةحابإلل رمآلا : اوبرشاو اولكف

 نبا تام يرماعلا يشرقلا سيق نب هللا دبع :ليقو ءورمع وه :موتكم مآ نبا

 ةنيدملا ىلع هفلختسي يىبنلا ناكو «رجاهو يدق ملسأ هش نينمؤملا مأ ةجيدخ لاخ

 عبرأ ةنس اهيف دهشتساف ةيسداقلا يف ءاوللا لمح «سانلاب ىلصي هتاوزغ ةماع ىف

 . اهيف تامف ةنيدملا ىلإ عجر : ليقو «ةرشع

 : يلامجإلا حرشلا (ج)

 .موتكم مأ نباو ءًالالب :نينذؤم ةنيدملا يف دجسملل ذختا دق سي يبنلا ناك

 .هل مئانلا ظقويو روحسلا ىلإ مئاقلا عجريل هعولط لبق :امهدحأ رجفلل نانذؤي اناكو

 نأ نايب :باب «(۱۰۹۲) مقرب ملسمو «هربخی نم هل ناك اذإ ىمعألا ناذأ :باب «(۲۹۲) مقرب يراخبلا هاور -"7
 . رجفلا علطي ىتح هريغو لكألا هل نأو . رجفلا عولطب لصحي موصلا يف لوخدلا



 = ماسكحألا ةدصع حرش ماهفألا يفت
 ع يبنلا نأ غي رمع نب هللا دبع ربخي ثيدحلا اذه يفو «هعولط دعب : يناثلاو

 الف رجفلا عولط لبق ليلب نذؤي الالب نأب « نيناذألا نم دحاو لك مكح سانلل نيب

 مأ نبا نذؤي ىتح اوبرشاو اولك لب .بارشلاو لكألا نع هناذأب نومئاصلا اهيأ اوعنتمت

 ناك :رمع نبا لاقو ««رجفلا علطي ىتح نذؤي ال هنإف» : ايم يبنلا لاق .موتكم

 . تحبصأ : سانلا هل لوقي ىتح نذؤي ال ىمعأ ًالجر موتكم مأ نبا

 : ثيدحلا دئاوف (د)

 ١- هدعب ناذأ مث ناك اذإ رجفلا لبق ناذألا زاوج .

 . لوألا ناذآلاب اورتغي نأ فيخ اذإ كلذب سانلا رابخإ -۲

 . ةقث نذؤملا ناك اذإ ناذألاب لمعلا بوجو -۳

 ٤- رجفلا علطي ىتح مئاصلل برشلاو لكألا زاوج .

 وأ هيلع ةيذأ هب لصحي ملو «كلذب رهتشا اذإ همأ ىلإ لجرلا ةبسن زاوج -
 . هيبأ وأ همأ ىلع

O 



 تح رم کج لولا تس لا

 © عبارلا ثيدح ا م

 متعمس اذإ» : مي هللا لوسر لاق :لاق يان يردخلا ديعس يبأ نع -"

 . «لوقيام لثم :اولوقف نذؤملا

 مرح
 )٥۳(. مقر ثيدحلا يف هتمجرت تقبس . هيفا يردخلا ديعس وبأ :يوارلا

 . لوقي ام لثمب نذؤملا ةعباتم مكح نايب : ثيدحلا عوضوم ()

 : تاملكلا حرش (ب)

 Os يأ : نذؤملا متعمس اذإ

 . اهلوقي ةلمج لك لثم :يأ :لوقي ام لثم

 : يلامجإلا حرشلا (ج)

 لثم لوقي نأ نذؤملا عمس نم رمأ لتسرب يبنلا نأ عا يردخلا ديعس وبأ ثدحي

 ىلع هاتو يعمم ناو نيفاوملل نادال نا نمشي نأ لحنا وم فلوو: ؛هلوق

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو ءاهلومشو ةيمالسإلا ةعيرشلا لامك نم اذهو , مهناذأ

 : ثيدحلا دئاوف (د)

 ةالصلا ىلع يح ىف الإ ةلمج لك دنع لوقي ام لكب نذؤملا ةعباتم ةيعورشم - ١

 دراولا ثيدحلل امهنع الدب ءهللاب الإ ةوق الو لوح ال:لوقب عباتيف ؛حالفلا ىلع يح

 را و ا
 . هعمسي ملو نذؤملا دهاش اذإ اًئيش لوقي ال هنأ -"

 . نونذؤملا ددعت نإو ,نذؤملا عباتي هنأ -۳

 ٤- هتعيرش لامكو هللا لضف ةعس .

 لثم لوقلا بابحتسا : باب (۳۸۳) مقرب ملسمو .يدانملا عمس اذإ لوقي ام :باب ,((087) مقرب يراخبلا هاور 8

 . ةليسولا هل هللا لأسي مث ليم يبنلا ىلع يلصي مث ,.هعمس نمل نذؤملا لوق



 ته © ماسكحألا ةدمع حرش مايقألا هبت

 س ةلبقلا لابقتسا باب اك
 .ةرجهلا نم ةيناثلا ةنسلا يف اهلابقتسا هللا ضرف دقو ةبعكلا يه نيملسملا ةلبق

 ا سدقملا تيب ىلإ ةعبرأ وأ رهشأ ةسمخو ةنس ةئيدملا يف ب يبنلا ىلص ثيح

 ءاَمّسلا يف كهجو بْلقت ئرن دق » نا الو ىف ةبعكلا ىلإ هجرصلاب ما مل

 لوف مك ام ثيحو مارحلا دجسَملا رطش كهجو لوُف اهاضرت ةلبق كيلو

 مل نمل اهتهج وأ ءاهتدهاشم هنكمأ نمل ةبعكلا لابقتساف .[٤٤٠:ةرقبلاإ | «هرطش مكهوجو

 هوحنو فوخ ةدش وأ ضرمل زجعلا لاح يف الإ هب الإ ةالصلا حصت ال ضرف «هنكمي

 . ةصاخ لفنلا يفو رفسلا يفو

 © لوألا ثيدحلا و

 ههجو ناك ثيح هتلحار ىلع حبسي ناك ي يبنلا نأ قي رمع نبا نع -6

 . هريعب ىلع رتوي ناك :ةياور يفو . هلعفي رمع نبا ناكو «هسارب ئموي

 . ضئارفلا الإ :يراخبللو . ةبوتكملا اهيلع يلصي ال هنأ ريغ : ملسملو

 رف
 .(۱۳ مقر ثيدحلا يف هتمجرت تقبس . خب رمع نب هللا دبع :يوارلا

 . رفسلا لاح ةالصلاب لفنتملا هليقتسي ام نايب : ثيدحلا عوضوم (آ)

 : تاملكلا حرش (ب)

 . هريعب : هتلحار . ةلفانلا ىلصي : حبسي

 . هريس هاجتا يأ :ههجو ناك ثيح

 . دوجسلاو عوكرلل هب ريشي :هسآرب ئموي

 ها يبلا لاق : لف ةريره وبأ لاقو هناك ثيح ةلبسقلا وحن هجوتلا :باب )۳۹١( مقرب يراخبلا هاور )١(
 . ةبعكلا ىلإ سدقلا نم ةلبقلا ليوحت :باب «071) مقرب ملسمو «'ربكو ةلبقلا لبقتسا»
 1 ةيادلا ىلع ءاعإلا :بأب ١» . 5:6) مقرب يراخبلا هاور س “9



 ميس لوألا ءسس دلا
 ةلمحلا هذهو «ههجو ناك ثيح رفسلا ىف ةلفانلا يلصي : هلعفي رمع نبا ناكو

 مكحلا نأ نايب :اهتدئافو غب رمع نب هللا دبع نب ملاسو رانيد نب دبعو عفان لوق نم

 . خسني مل قاب
 . اهيلع رتولا يلصي :يأ «٠ يع يبنلا ينعي : هريعب ىلع رتوي
 ظ . ةضورفملا : ةبوتكملا

 : يلامجإلا حرشلا (ج)

 ةضيرفلا نع داز اب عوطتلا هدابعل عرش امل هنأ هتمحرو ىلاعت هللا ةمكح مامت نم

 لاثم ثيدحلا اذه ىفو ءاهنم راثكإلاو اهلعف يف مهل اًبيغرت ابلاغ كلذ يف مهيلع لهس

 ىلع رفسلا يف لفنتي ناك مديح يبنلا نأ لي رمع نب هللا دبع ثدحي ثيح كلذ نم

 لوزنلا فلكتي الو دوجسلاو عوكرلا ىف هسأرب ئمويو «هريس ةهجو ناك ثيح هتلحار

 ءاهتلقل اهيلع اهيلصي ال ناكف ةضيرفلا امأ «ةلبقلا لبقتسيو دجسيو عكريل ضرألا ىلإ

 . لفاونلا نم دكوأ اهنألو

 : ثيدحلا دئاوف (د)

 ةنسلاف «ءاشعلاو برغملاو رهظلا ةبتار الإ رفسلا يف ةلفانلا ةالص ةيعورشم ١-

 .اهكرت

 دوجسلاو عوكرلا يف ئمويو «هريس ةهج لبقتسي رفسلا يف ةالصلاب لفنتملا نأ -؟

 . عوكرلا نم ضفخأ هلعجيو
 . رفسلا ىف ةلحارلا ىلع رتولا ىتح ةالصلاب لفنتلا زاوج -"

 . ةلحارلا ىلع ىلصت ال ةضيرفلا نأ - ٤

 . اهنم اورثكيو اهيف اوبغريل دابعلا ىلع لفاونلا فيفختب هللا ةمحر لامك ١-

 : هيبنت (ه)

 ةياورلا هذه نأ هرهاظ ««ةبوتكملا اهيلع ىلصي ال هنأ ريغ١ : ملسملو :فلؤملا لوق

 . اضيأ يراخبلا يف يه لب «كلذك سيلو «يراخبلا يف تسيل



 aa ۱۱ | 5 2 ماسكحألا ةدمع حرش مامفألا هسينت

 م يناثلا ثيدحلا م

 ذإ حبصلا ة ا 0 2-15

 قس نأ رمأ دقو «نآرق ةليللا هيلع لزنأ دق تت ىبنلا نإ :لاقف تأ مهءاج

 . ةبعكلا ىلإ د ها ىلإ مههرجو تارا ا ةبعكلا

 عرض
 . (11) مقر ثيدحلا يف هتمجرت تقبس . شنت باطخلا نب رمع نب هللا دبع : يوارلا

 ةالصلا ءانثأ يف ةلبقلا هل تنيبت اذإ لمعي اذام نايب : ثيدحلا عوضوم (آ)

 : تاملكلا حرش (ب)

 ا )ا و ا

 . أدتبم وهو «ءابق لهأ :يأ :سانلا

 ىبونج ناكم : نيونتلاو دملاب ءابقو «ءابق دجسم ىف :يأ ءأدتبملا ربخ :ءابقب

 تار وليك ا ودق اه تسب هل
 . ةأجافملل ذإ : مهءاج ذإ

 ْ ةملس ىنب نم لجر وهو 0

 رهظلا ةالص دعب كلذ ناكو «هيلع هللا لزنأ :يأ ءةزمهلا مضب : هيلع لزنأ

 ةرجهلا نم ةيناثلا ةنسلا يف بجر رهش نم فصنلا يف ةرشابم

 ملسمو ءةلبقلا ىلصف اهس نم ىلع ةداعإلا ىري ال نمو ةلبقلا ىف ءاج ام :باب ((790) مقرب يراخبلا او 1

 . ةبعكلا ىلإ سدقلا نم ةلبقلا ليوحم :باب ((0151) مقرب
 مهيلع هللا ضرف ةلبق ىلع اوناك دقو هقفو راصنألا نم ةقباس لهأ ءابق لهأ : هللا همحر يعفاشلا مامإلا لاق

 ملو ‹ ميم هللا لوسر اوقلي ملو ءةجحلا مهيلع موقت امب الإ «ةلبقلا يف هللا ضرف اوعدي نأ مهل نكي ملو ءاهلابقتسا
 الو مسرع هللا لوسر نم اعامس هيبن ةنسو هللا باتكب نيلبقتسم نونوكيف «ةلبقلا ليوحت يف هيلع هللا لزنأ ام اوعمسي

 نع مهربخأ ام ىلإ ه ا يل ا ل ا ل ل

 تبثت ةجحلا نأب ملع نع الإ ربخب هللا ءاش نإ ه هولعفيل اونوكي ملو «ةلبقلا ليوحت نم مهيلع ثدح هنإ يع يبنلا

 )057/١-5-8١08(. «ةلاسرلا» .١ قدصلا لهأ نم ناك اذإ هلثمع



 س 0Y ۸ |= والا مس دلا

 تلزن اهنأ نظف ليللا يف الإ ةيآلا لوزنب ملعي مل ربخملا اذه نأ لمتحي : ةليللا

 . هيلع ةليللا قلطأف اهلبق يذلا مويلا اهب دارأ هنأ لمتحيو : البل

 اهاضرت ةلبق كنيلونلف ءامسلا يف كهجو ْبْلَقَت ئرت دق ا ل

 .1144 :ءرفبإ(هرطش مكهوجو اووف متنك ام ثيحو مارحلا دجسملا رطَش كهجو لو
 . ىلاعت هللا هرمأ : يأ «ةزمهلا مضب :رمأ

 . هتالص نيح اهيلإ هجتي : ةبعكلا لبقتسي نأ

 تيب لوأ وهو «ةدابعلل ىرقلا مأ ةكم يف هللا هعضو يذلا تيبلا يه ٠ ةبعكلاو

 . سانلل عضو

 حتفب : ظفل يفو «ةبعكلا اولبقتسي نأ ءابق لهأل رمأ ءابلا رسكب : اهولبقتساف

 ظ . كلذب ىتآلا مهربخأ نيح ةلبقلا اولبقتسا ءابق لهأ نأ :يأ ءءابلا

 لوق نم ثيدحلا رخآ ىلإ ةلمجلا هذهو «ءابق لهأ هوجو :يأ : مههوجو تناكو
 . رمع نبا

 : سالقملا ت ئا : ماشلا ىلإ

 . اوفرحنا :اورادتساف

 : يلامجإلا حرشلا (ج)

 وأ ارهش رشع ةتس سدقملا تيب ىلإ يلصي لعجف ارجاهم ةنيدملا يع يبنلا مدق

 علطتيو ةبعكلا ىلإ هجوتي نأ بحي مسيء ناكو «كلذ هل هللا لعجب ارهش رشع ةعبس

 فاوطلاب دبعتلا لحمو لجو زع هللا ةدابعل ضرألا يف عضو تيب لوأ اهنأل ؛كلذ ىلإ

 ةنيدملا يف ربخلا رشتناو ءرهظلا ةالص دعب اهلابقتساب رمألا هيلع ىلاعت هللا لزنأف هب

 تيب ىلإ مهدجسم يف حبصلا نولصي مهو ءابق لهأ ىتأف ةملس ينب نم لجر جرخف

 «ةبعكلا ىلإ هجوتلاب رمألا نم ميم دمحم هيبن ىلع هللا لزنأ اب مهربخأف سدقملا
 اونبو «سكعلابو «نيمومأملا ناكم يف مامإلا راصف «مهتالص ىف مهو اهيلإ اورادتساف

 . مهتالص نم ىضم ام ىلع



 ماسكحألا ةدمع حرش ماهفألا هيبت

 : ثيدحلا دئاوف (د)

 ١- كلذ ىضتقت ةمكحل ءاش ام هتعيرش ماكحأ نم ريغي ىلاعت هللا نأ .

 . قف ناك اق ا رر ی نحاول نر للا بورجو
 نم ىضم ام ىلع ىنبو اهيلإ رادتسا ةالصلا ءانثأ ىف ةلبقلا هل تنيبت نم نأ -”

 ۰ . هتالص

 يهف اهنودب ةالصلا حصت ال تناك نإف ءاهتحلصمل ةالصلا يف ةكرحلا زاوج -5
 ةبحتسم ىهف ةالصلا لامك نم تناك نإو «ةلبقلا ىلإ ةرادتسالاك ةبجاو

 ۰ . فصلا للخ دسل وندلاك

OG 



 محا ٠ هو 1 2س والاب سلا
ْ 0 

 ه تلانلا ثيدحلا ۾

 نيع ىف هانيقلف ماشلا نم مدق نيح اسنأ انلبقتسا :لاق ورسم هن وسلا نوع تكل

 -ةلبقلا راسي نع :ينعي - بناجلا اذ نم ههجوو رامح ىلع ىلصي هتيأرف رل

 ام هلعفي مكي هللا لوسر تيأر ىنأ الول :لاقف .ةلبقلا ريغل يلصت كتيأر : تلقف

 هنإ : لاقي - هللا امهمحر- نيريس نب دمحم وخأ وه : نيريس نب سنأ : يوارلا

 ىبأ .هتينكب هانكو «سنآ : همساب هامسف هت كلام نب سنأ ىلإ هب بهذ دلو ال

 نيرشع وأ ةئامو ةرشع ىنامث ةنس تام «ةثلاثلا نم ةقث :بيرقتلا ىف لاق «ةزمح

 . ةئامو

 :ًالفن ةالصلا تناك اذإ رفسلا ىف ةلبقلا لابقتسا مكح نايب :ثيدحلا عوضوم (أ)

 نبا وه ساو .ةرصبلا نم مهجورخ ناكو ,.هتلباقل انج رح ا انامقتما

 ةنس ىف ماشلا ىلإ هرفس ناكو .ةرصبلا ىلإ اهنم عجر : ماشلا نم مدق نيح

 . كلملا دبع نب ديلولا ىلإ فسوي نب جاجحلا وكشيل ؛نيعستو نيتنثا

 هذه نم ضرغلاو ؛عوطتلا ةالص :ةالصلا هذهب دارملاو «كترصبأ : يلصت كتيأر

 . كلذ هلعف ىف هتي كلام نب سنأ دنتسم حاضيتسا :ةلمحلا

 . ةلبقلا ريغل ةالصلا :يأ : هلعفي :.:ترضأ تبار ینا الول

 ةالص زاوج :باب يال. ؟) مقرب ملسمو ناهس ىلع عوطتلا. ةالص :باب »)1۰ ۹£) مقرب يراخببلا و بالا

 . تهجوت ثيح رفسلا ىف ةبادلا ىلع ةلفانلا



 ماكحألا ةدمع حرش مايقألا هيَ س ص ا ]تن

 : يلامجإلا حرشلا (ج)

 ؛ ماشلا ىلإ رفاسف ٠ يقل ام جاجحلا نم ىقلو .ةرصبلا تان كلام نب سنأ نكس

 ةباحصأ هلا ةرضبلا ىلإ عجور دق كلما دبع نب كيلولا ىلإ عاجلا وكشبل
 : هل لاقف هنيمي نع ةلبقلا لعج دق ةلبقلا ريغ ىلإ يلصي هآرف «نيريس نبا سنأ « مهيفو

 نب سنأ ربخأف ءهلعف ىلع «هنم ليلدلا حاضيتسا اًبلاط ؛ةلبقلا ريغل يلصت كتيأر

 . هلعف ام هلعفي مسي يبنلا ىأر هنأ الول هنأ كلام

 : ثيدحلا دئاوف (د)

 . فلسلا لمع نم ناك رفسلا نم مداقلا لابقتسا نأ ١-

 ظ . رامحلا ىلع ةالصلا زاوج -؟

 ةهج لبقتسي لب ًالفن ةالصلا تناك اذإ رفسلا يف ةلبقلا لابقتسا طرتشي ال هنأ -۳

 را

 . ةجح مي يبنلا لاعفأ نأ - ٤

O 



 أ /

 نم ىهو «ةعامحلا ةالص ىف فوفصلا + دارملاو ؛« فص عمج ۰ فوفصلا

 . ةعامجلا ةالص لامك

 : منيع هللا لوسر لاق :لاق هش ناميلا نب ةفيذح نع «ملسم حيحص ىفو
 ضرألا انل تلعجو «ةكئالملا فوفصك انفوفص تلعج: ثالثب سانلا ىلع انلضف»

 . "0 ءاملا دجن مل اذإ روهط انل اهتبرت تلعجو ءادجسم اهلك

 الأ) : مكي ةباحصلل لاق نيح ةكئالملا فوفص تناك فيك سيا يبنلا نيب دقو
 ةكئالمللا فصت فيكو !هللا لوسراي :اولاق «؟اهبر دنع ةكئالملا فصت امك نوفصت

 : ملسم ةاوز : (فصلا يف نوصارتيو لوألا فوفصلا نومتي» :لاق ؟اهبر دنع

 © لوألا ثيدحلا م

 نإف مكفوفص اووس» : مسا ىبنلا لاق : لاق هفت كلام نب سنأ نع -
 . "ةالصلا مامت نم فصلا ةيوست

 )١١(. مقر ثيدحلا يف هتمجرت تقبس «كلام نب سنأ : يوارلا

 . فوفصلا ةيوست مكح نايب : ثيدحلا عوضوم (أ)

 الو ضعب ىلع مكضعتب مدقتي ال ثيحب ةيواستم اهولعجا : مكفوفص اووس

 اهلسحو ٠

 باتك ىف ملسمو ؛«اروهطو ادجسم ضرألا يل تلعج» : ملي للا لوق تاب 41107(4) مقري ىزا 0

 ظ . (017) مقرب ةالصلا عضاومو دجاسملا

 فوفصلا ةيوست ۰باب ©«( ) مقرب ملسمو ؛ةالصلا ماع نم فصلا ةماقإ :باب «(0140) مقرب يراخبلا او ۸

0007 



 ماكحألا ةدمع حرش ماسهشألا هيبت

 : يلامجإلا حرشلا (ج)

 ةالص ىف فوفصلا ةيوستب رمأ مدي ىبنلا نأ هلن كلام نب سنأ ربخي

 ةدحو لمكي هنأل ؛نسحلاو لامكلاب ,ee .ةعامجلا

 . ةالصلا يف لجو زع هللا يدي نيب مهمايق يف نيلصملا

 : ثيدحلا دئاوف (د)

 . ةعامجلا ةالص ىف فوفصلا ةيوستب رمألا - ١

 . اهلامكو ةالصلا مامت نم اهتيوست نأ ١-

 ةمكح نيبتتل ؛ةلعلاو مكحلا ركذ ثيح «ميلعتلا يف مي يبنلا ةمكح -۳

 . لاثتمالا ىلع سوفنلا طشنتو عيرشتلا

 ففى



 — بسب لوألا ء[س لا

 6 يناثلا ثيدحلا م

 نوستل» :لوقي يع هللا لوسر تعمس : لاق نك ريشب نب نامعنلا نع -6

 انفوفص يوسي هسي يبنلا ناك : ملسلو «مكهوجو نيب هللا نفلاخيل وأ مكفوفص
 ىتح ماقف اموي جرخ مث «هنع انلقع دق انأ ىأر اذإ ىتح حادقلا اهب يوسي امنأك ىتح

 وأ مكفوفص نوستل هللا دابع» :لاقف هردص اًيداب الجر ىأر ربكي نأ داك اذإ

 . (مكهوجو نیب هللا نفلاخيل

 دولوم لوأ وه : ليق «يجرزخلا يراصنألا دعس ريشب نب نامعنلا : يوارلا

 هلمعتساو قشمد ءاضق ىلوت « ةرجهلا ىف ةنيدملا لا ا بتلا مودق دعب راصنألل

 يف لتق ؛ارعاش ءاًبيطخ ءايرك « اداوج ناك « صمح ىلع مث ةفوكلا ىلع ةيواعم

 ماللاو ؛دحأ ىلع دحأ اهيف مدقتي ال «ةيوتسم اهنلعجتل : فوفصلا نوستل

 “واو “ن ل : هلوق يف ماللاك ماللاو «فالخلا نعقويل : هللا نفلاخيل وأ

 هوجولا نيب ةفلاخملا نوكت نأ امإو « فوفصلا ةيوست نوكت نأ امإ : ىنعملاو * ميسقتلل

 ٠ ةيوستلا نكت مل اذإ

 فوفصلا ةيوست ١ باب ؛(557) مقرب ملسمو ؛ ةماقإلا دنع فوفصلا ةيوست باب )1۸٥(“ مقرب يراخبلا هاور - 1

 ٠ اهتماقإو
 ةروص هتروص ىلاعت هللا لعجيا : مدي اا رر ي ارو اه ا ا احر فورا لا

 امك *بولقلا فالتخاو ءاضغبلاو ةوادعلا مكنيب عقوي هانعم نأ ملعأ هللاو رهظألاو  اهتافص ريغي ۰ ليقو ؛'رامح

 ةفلاخم فوفصلا يف مهتفلاخم نأل * يلع هبلق ريغتو “ يل ةهارك ههجو نم يل رهظ يأ ؛ يلع نالف هجو ريغت : لاقي

 : “)٤/ ٠١۷( ملسم حرش" ٠ نطاوبلا فالتخال ببس رهاوظلا فالتخاو “ مهرهاوظ يف



 - 0 ماسكحألا ةدمع حرش مايقألا هددت
 ةياور ىفو ءاوقرمتتو ةهجو لكل نوكيف مكرظن تاهجو نيب يأ : مكهوجو نيب

 . مكبولق نيب هللا نفلاخيلوأ مكفوفص نميقتل هللاو :دواد يبأ

 يبأ نع ملسم حيحص ىف امك كلذ ةيفيكو .اهتيوستب موقي :فوفصلا يوسي
 اووتسا» :لوقيو «ةالصلا ىف انبكانم حسمي رع هللا لوسر ناك : لاق دوعسم

 ناك :لاق ءاربلا ثيدح نم دواد يبأ ننس يفو ؛(مكبولق فلتختف اوفلتخت الو

 : لوقيو ءانبكانمو انرودص حسمي ةيحان ىلإ ةيحان نم فصلا للختي مع هللا لوسر

 . (مكبولق فتلختف اوفلتخت ال»

 نأ : ىنعملاو «ةفاك (ام»و .هيبشتلل «نأك»و « ةياغ فرح «ىتح» : امنأك ىتح

 ( . ةياغلا هذه هبشي ام ىلإ غلبت مهفوفصل مسرب هتيوست

 .يمرلل أيهتو أربت ماهسلا بشخ : حادقلاو ءاهب اهلدعي :حادقلا اهب يوسي

 . ةيمرلا ئطخت الثل ؛ ةمات ةقدب اهتيوستب نونتعي اوناكو

 . كلذ كرت :هريدقت فوذحم اذإ باوجو «نظ وأ ملع اذإ :ىأر اذإ ىتح

 . هب انلمعو كلذ هنع انمهف : هنع انلقع

 . اذإ باوج ىلع ةفوطعم ةلمجلاو «هتيب نم يأ : اموي جرخ مث

 . هتالص ناكم ىف فقو : ماقف

 . شراك : داك

 +: نيضنا» ئار

 . فصلا نع ًرهاظو ازراب : هردص اًيداب
 هيضتقت اب اومزتليل ؛مهل ًاريكذت فصولا اذهب مهادان هللا دابع اي :يأ :هللا دابع

 . ةيدوبعلا

 هومهفو كلذ TT وج يوب ةيوست



 لوألا ريس لا

 ناكم يف فقو املف « مهب يلصيل موي تاذ جرخف كلذ كرت ًالماك اًضيبطت هوقبطو

 مزلتسملا ةيدوبعلا فصوب ميا مهادانف هردص ادب دق اًمدقتم ًالجر رصبأ هتالص

 اووسي مل اذإ نونلاو ماللاو مسقلاب ادكؤم اديعو مهدعوتو « مهلاثتماو مهدايقنال

 تاهجو فلتختف مهبولق نيب هللا فلاخي نأ رخأتلاو مدقتلا يف اوفلتخاو مهفوفص

  مدقتلا نألو ؛ لمعلا سنج نم ءازجلا نأل ؛ عمتجملا داسفو قرفتلا لصحيو مهرظن

 ككفتلا لحيف ؛ داحتالاو ةفلألا مدعب روعشلا مهيف ثدحي ضعبل مهضعب نم رخأتلاو

 . فالتخالاو

 : ثيدحلا دئاوف (د)

 الو اهكرت ىلع دعوت ما يبنلا نأل ؛ةالصلا يف فوفصلا ةيوست بوجو - ١

 . اًبجاو نوكي نأ الإ ءيش كرت ىلع ديعو

 ثيح ةقدلا ةياغ ىف امات ءاوتسا فوفصلا ءاوتسا ىلع مي ىبنلا صرح -"؟

 . حادقلا اهب يوسي امنأك نيلصملا بكانم حسميو هسفنب كلذ رشابي ناك

 . دونجلل دئاقلاك هنأل ؛اهتيوستو فوفصلا ةبقارم مامإلا تامهم نم نأ -۳

 دواد يبأ ننس يفو ءاهتيوست نم دكأتيو فوفصلا بقاري ىتح ربكي ال هنأ ٤-

 انمق اذإ انفوفص يوسي مسي هللا لوسر ناك :لاق هيف ريشب نب نامعنلا نع

 رمأي ناك هن باطخلا نب رمع نأ أطوملا يفو « ربك انيوتسا اذإف «ةالصلا ىلإ

 نامثع هوحن ركذو «ربك توتسا دق نأ هوربخأف اوؤاج اذإف فوفصلا ةيوستب

 . هوښ نافع نبا

 . ًاريسي ناك ولو هتيوستب لخم فصلا نع مدقتلا نأ -ه

 . ةالصلاو ةماقإلا نيب مامإلا مالك زاوج -

OO 



 ماسكحألا ةدمع حرش ماسهقألا هنت ا ١ ےک

 مه ثلاثلا ثيدحلا ۾

 ماعطل وع هللا لوسر تعد ةكيلم هتدج نأ : هتف كلام نب سنأ نع -ا/٠

 انل ريصح ىلإ تمقف : سنأ لاق .'مكل لصألف اوموق» :لاق مث «هنم لكأف هل هتعنص
 انأ تففصو مسرع هللا لوسر هيلع ماقف «ءامب هتحضنف «٠ سبل ام لوط نم دوسا دق
 يبنلا نأ : ملسملو «فرصنا مث نيتعكر انل ىلصف ؛انئارو نم زوجعلاو هءارو ميتيلاو

 . انفلخ ةأرملا ماقأو هنيي نع ينماقأف : لاق مايو هن. ىلض 1

 جربت
 )١١(. مقر ثيدحلا يف هتمجرت تقبس . هفت كلام نب سنأ : يوارلا
 : ثيدحلا عوضوم (أ)

 . مومأملا فقوم نايب

 : تاملكلا حرش (ب)

 . همأ مأ سنأ ةدج : هتدج نأ

 . ةيراجنلا ةيراصنألا يدع نب كلام تنب ىه : ةكيلم

 . هاد أ : هل هتغلنض' ..< ةووضخ فيلط : هللا لوسر تعد

 ءاف دعب اهعوقول نوكسلاب يهو ءرمألا مال ماللاو .ففطع فرح ءافلا : لصألف

 . ربخلا : انه رمألا دارملاو « ءايلا فذحب اهب موزجم لعفلاو « فطعلا

 بوصنم اهدعب لعفلاو « ليلعتلا مال اهنأ ىلع ماللا رسكب ىلصألف : ةياور يفو

 . ءايلا حتفب

 . مكلزنم يف ةكربلا لولحل وأ مكميلعتل مكلجأل : يأ : مكل

 . لخنلا فعس نم جوسنم شارف : ريصح

hiةلفانلا یف ةعامجلا زاوج : باب «(560) مقرب ملسمو : ريصحلا ىلع ةالصلا : باب 3737(2) مقرب يراخبلا  

 . تارهاطلا نم اهريغو بوتو ةرمخو ريصح ىلع ةالصلاو



 كلتا 01 كتتكتكتكتتتكككل لوألا مس سلوا

 . لمعتسا ام ةدم لوط :يأ : سبل ام لوط

 اعيمج نيرمألل وأ هفيظنتل وأ هنييلتل امإ ءهب هتششر : ءامب هتحضنف

 . ةالصلل هيلع فقو : هيلع ماقف

 يريمحلا ةريمض ىبأ نب ةريمض :هب دارملاو «هغولب لبق هوبأ تام نم : ميتيلا

 ةريمض نب هللا دبع نب نيسح دج وهو : فلؤملا لاق . خرب يبنلا ىلوم
 . ةكيلم :اهب دارملاو «نسلا ةريبكلا ةأرملا : زوحعلاو

 . مهدنع نم عجر : فرصنا مث

 ( . كلام نب سناب : هب ىلص

 .(۳۲) مقر ثيدحلا يف اهتمجرت تقبسو «ميلس مأ يهو زا مأب : همأيو

 . كلام نب سنأ يأ :لاق

 . هعم ةالصلل ىنفقوأ : هنيمب نع ينماقأ

 . سنأ مأ يأ : ةأرملا

 : يلامجإلا حرشلا (ج)

 هللا لوسرل تعنص كلام تنب ةكيلم همأ مأ هتدج نأ قزف كلام نب سنأ ربخي

 د ىلإ اا باا یا لک یک کر ناكر ودبل کر اا ,كلي
 يلصيل ؛هعم اوموقي نأ مهرمأف اهعينص ىلع اهئفاكي نأ دارأ مث ءاهماعط نم لكأو

 سا د ےب وصحت یر یادی ےل یا اوك ريكو تاویل مقل
 اكو هللا لوسر ىلإ همدق مث «هفيظنتو هنيبلتل ؛ ءامب هشرف هلامعتسا ةدم لوط نم

 ىلصت ةكيلم هتدج تماقو هعم ميتيو سنأ هءارو فصو هيلع ك ماقف هيلع ىلصيل .

 لعجف ميلس مأ همأبو «هب ىرخأ ةرم ىلص مي يبنلا نأ سنأ ربخأو .مهئارو نم

 . امهفلخ همأو هنيمي نع اًسنأ

 : ثيدحلا دئاوف (د)

 ١- هعضاوتو مدي يبنلا قلخ نسح .



 ماكحألا ةدمع حرش ماهقألا هيت ب ب يللا 555

 . بساني امب فورعملا عناص ةأفاكم ةيعورشم -؟

 . ريصحلا ىلع ةالصلا زاوج -':

 ٤- ةحلصملل لفنلا ةالص يف ةعامجلا زاوج .

 . هفلخ دحاولا نع داز امو مامإلا نيمي نع دحاولا مومأملا فقوم نأ -5

 . ىبصلل غلابلا ةفاصم زاوج -

 . مهفلخ نوكت لب ؛لاجرلا عم فصت ال ةأرملا نأ -۷

 . لاجرلاب ةأرملا طالتخا عنمب مالسإلا ةيانع -/

 . : هيبنت (ه)

 امه لب «كلذك سيلو ءدحاو ثيدحلا نأ : خلإ ...ملسملو :فلؤملا لوق رهاظ

 فقوم هب نيبتيل ؛لوآلاب فلؤملا هقحلأ امنإو «ىرخأ ةصق ىف لقتسم دحاو لك ناثيدح

 0 مامإلا عم دحاولا مومأملا

 فق



 2ؤِ ا ا ا

 © عبارلا ثيدحلا م

 ي يبنلا ماقف ةنوميم يتلاخ دنع تب : لاق غ سابع نب هللا دبع نع -۱

 . هنيي نع ينماقأف يس أرب ذخأف هراسي نع تمقف ليللا نم ىلصي

 وا
 : يوارلا

 )١5(. مقر ثيدحلا يف هتمجرت تقبس . و سابع نب هللا دبع

 ( : ثيدحلا عوضوم (آ)

 . دحاولا مومأملا فقوم نايب

 : تاملكلا حرش (ب)

 + ال كن تدان رس فب

 . 0*) مقر ثيدحلا ىف اهتمجرت تقبسو « ثراحلا تنب يه : ةنوميم

 . نايبلل وأ ضيعبتلل « نم» : ليللا نم

 . هعم ةالصلل تفقو : تمقف

 . هب كسمأ : يسأرب ذخأف

 : يلامجإلا حرشلا (ج)
 ةصرف منتغاف « تناك ثيح هدراوم عبتتي ملعلا ىلع اصيرح غبن سابع نبا ناك

 وه اهو « مدي يبنلا جوز ةنوميم هتلاخ دنع ميرا يبنلا اهيف نوكي يتلا ةليللا
 e يبنلا ماق املف مسرع يبنلا ةالص دهاشيل تاب هنأ هسفن نع ثدحي

 ميدقتلاب ىلوأو نيميلا نأ لجأ نمو هراسي ىلإ فصف اون سابع نبا ماق

 هنيي نع هلعجف سابع نبا سأرب هيا يبنلا

 6 مقرب ملسم هاورو ‹ مهمأف موف ءاح مث « مؤي نأ مامإلا وني مل اذإ : باب «(5510) مقرب يراخبلا هاور-۷ ۱

 . همايقو ليللا ةالص ىف ءاعدلا : باب



 ٠١١ ١١ ماسكحألا ةدمع حرش ماسيقألا هييذت

 : ثيدحلا دئاوف (د)

 ١- نيدلا يف هقفلا ىلع نق سابع نب هللا دبع صرح .
 . جارحإ الو ررض كلذ يف نكي مل اذإ هتبيرق جوز تيب يف لجرلا تيبم زاوج -؟
 . مامإلا نيمي نع دحاولا مومأملا فقوم نأ ۳

 . ةعامجلا ليصحتل درفنملا عم ةالصلا ءانثأ يف لوخدلا زاوج - 5

 . اهتعامج وأ ةالصلا ةحلصمل ةكرحلا ةيعورشم -6

 . ةحلصملل عوطتلا ةالص ىف ةعامجلا زاوج -1

 ففى



 ١ ا ےس Ğ 777ةآةكآككب-- 99 لوالا هس لا

 س ةمامالا باب س

 .ةددعتم ناعم ىلع عرشلا يف قلطتو .دصقلا وهو مألا نم : ةغللا يف ةمامإلا

 .كلذ ريغو مومأملاو مامإلا مزلي ام نايبو ةالصلا ةمامإ :ةمجرتلا هذه ىف اهب دارملاو

 ي يبنلا لمع تناك كلذلو ؛ةرهاظ ةليضفو .ةيلاع ةبترم ةالصلا يف ةمامإلاو

 هللا باتكل أرقأ هنوكل ؛ةرادجلاو ةءافكلا وذ الإ اهيف مدقي الو . غب نيدشارلا هئافلخو

 . ب هلوسر ةنس يف هقفأو -ىلاعت-

 ه لوألا ثيدحلا م
 هسأر عفري يذلا ىشخي امأ» :لاق مّ يل يبنلا نأ : هتاف ةريره يبأ نع -۲

 . «؟رامح ةروص هتروص لعججي وأ رامح سأر هسأو هللا لوحي نأ مامإلا لبق

 .(۲) مقر تيدخا یف ةتمجرت تقم . شوب ةريره وبأ : يوارلا

 . مامإلا ةقباسم مكح نايب : ثيدحلا عوضوم ()

 . فاخي : ىشخيو « ةيفان : (امو) « خيبوتلا ماهفتسال ةزمهلا : ؟ىشخي امأ

 )١( ةمامإلاب قحأ نم : باب «(1۷۳) مقرب ملسمو «مامإلا لبق هسأر عفر نم مثإ :باب .(609) مقرب يراخبلا هاور .
 لاقو ءانباحصأ ضعبو دمحأو ةفينح يبأ بهذم وهو هقفألا ىلع أرقألا ميدقتب لوقي نمل ليلد هيف : يوونلا لاق

 هيلإ جاتحي يذلاو طوبضم ةءارقلا نم هيلإ جاتحي يذلا نل ۽ ًارقألا ىلع مدقم هقفألا : امهباحصأو يعفاشلاو كلام

 مدق اذهلو : اولاق ءهقفلا لماك الإ هيف باوصلا ةاعارم ىلع ردقي ال رمأ ة ةالصلا ىف ضرعي دقو طوبضم ريغ هقفلا نم

 (ملسم حرشا .هنم أرقأ هريسغ نأ ىلع صن هنأ عم نيقابلا ىلع ةالصلا ىف جن ركب ابأ سيب ىبنلا

„. (IVT. (ه/ 

 مامإلا قبس ميرحت : باب ء(۲۷٤) مقرب ملسمو «مامإلا لبق هسأر عفر نم مثإ : باب .(2609) مقرب يراخبلا هاور -ال

 1 امهوحنو دوجس وأ عوكرب

 نم هيلع بجي اب لهاجلل ىنعملا اذه ريعتساف «ةدالبلاب فوصوم رامحلا نإف .يونعم كلذ نأ يف فلتخاو : يناقرزلا لاق

 نبا لاق ءهعوقو زاوج نم عنام ال ذإ؛ يقيقح وأ «نيلعافلا ةرثك عم عقي مل ليوحتلا نأ زاجملا اذه حجريو «مامإلا ةعباتم

 هلعف نوكو «كلذل ضرعتم هلعاف نأ ىلع لدي امنإو هعوقو نم دب ال هنأ ىلع ثيدحلا ىف ةلالد ال نكل :ديعلا قيقد

 . )۲۷٤/١( «يناقرزلا حرش . ءيشلا كلذ عوقو ءيشلل ضرعتلا نم مزلي الو «ديعولا كلذ عقي نأل اًنكمت



 | ۷۲| ڪڪ ماكحألا ةدمع حرش ماسيفألا هيت

 . هريصي : هسأر لوحي

 . ةدالبلا ىف رامحلا سأرك نوكت

 ىلوألاو ءهلك دسحلا ىف ةماع هذه نأ :ةقباسلا ةلمحلاو ةلمحلا هذه نيب قرفلاو

 : ىلامجإلا حرشلا (ج)

 يف | لبق 9 يع ىبنلا نع هوت ةريره وبا ربخي ذ هماما ابق هسأر عفر ٠ ذح هنأ دلو لا ٠ع يو ة ا :

 ىتح ةعباتملا رهو اهنم دوصقملاو .ةمامإلا ىف ةمكحلا مهفي مل ثيح هلمع ىلع هل

 . ديعولا كلذ شخي مل نم مسرع خبويو «ةعامجلا ىنعم كلذب ققحتي

 : ثيدحلا دئاوف (د)

 ىلإ هقبس كلذ ىلع ساقيو «مامإلا لبق دوجسلا وأ عوكرلا نم عفرلا ميرحت ١-

 وأ رامح هروص ىلإ هسأر وأ هنروص ليوحتب هسفن ضرعم كلذ لعاف نأ - 5

 . هسأر

OOO 



 تح CD حس لوألا سس دلا

 0 ثلاثلاو ىناخلا : تائيدحا ىو

 هب متؤيل مامإلا لعج امنإ) :لاق مع يبنلا نأ : لن ةريره يبأ نع -۳

 .هدمح نمل هللا عمس :لاق اذإو ءاوعكراف عكر اذإو ءاوربكف ربك اذإف هيلع اوفلتخت الف

 اسولج اولصف اًسلاج ىلص اذإو ءاودحساف دحس اذإو «دمحلا كلو انبر :اولوقف

 . (نوعمجأ

 يف يي هللا لوسر ىلص :تلاق ها ةشئاع ثيدح نم هانعم يف امو ٤-

 املف اوسلجا نأ :مهيلإ راشأف ءاّمايق موق هءارو ىلصو ءاسلاج ىلصف «كاش وهو هتيب

 اذإو ءأوعفراف عفر اذإو ءاوعكراف عكر اذإف .هب متؤيل مامإلا لعج امنإ» :لاق فرصنا

 اسولج اولصف اسلاج ىلص اذإو «دمحلا كلو انبر :اولوقف «هدمح نمل هللا عمس :لاق

 . ثلاثلا ثيدحلا اذهو «نوعمجأ

 رسل
 : نايوارلا

 ١- مقر ثيدحلا يف هتمجرت تقبسو « هوب ةريره وبأ )۲(.

 .(۲) مقر ثيدحلا يف اهتمجرت تقبسو . اهتزت ةشئاع -"

 : نيثيدحلا عوضوم )ً)

E N OL 

 : تاملكلا حرش (ب)

 مضلاب وهو «ةالصلا مامإ :هب دارملاو «هللا هلعج ميجلا مضب : مامإلا لعج امنإ
 لعج امنإ :ريدقتلاو «فوذحم يناثلا لوعفملاو «لوألا لوعفملا لحم يف لعاف بئان

 .امامإ مامإلا

 ٠۹"(. ص ١ج) «ينغملا»و. مامإلاب

 هدعب نوكيف «بيقعتلا ءافب هب هبقع هنأل ؟هعوكر دعب مهعوكر نوكي نأ يضتقي «اوعكراف عكر اذإف» : ميم هلوقو
 .هتالص تحصو اسا هعم دحسو مكرف ةالصلا لاعفأ خوف همامإ قفاو نإو «هدعب ءأاح : يأ «ورمعف ديز ءاج :كلوقك



 ماسكحألا ةدمع حرش مايهفألا بينت حح | د

 ْ ليلعتلل ماللاو . عباتيو .هب ىدتقيل : هب متؤيل

 . هب مامتئالا نع جورخ اب هوفلاخت ال : هيلع اوفلتخت الف

 هيلع فالتخالاو هب مامتئالا ىنعم نع حصفت ةحيصف وأ ةفطاع ءافلا : ربك اذإف

 . امهرسعتو

 :«اولوقف ءاوعكراف» : هلوق يفو لهيف ءافلاو ىربكأ هللا :اولوق : اوربکف

 . طرشلاب باوحلا بيقعت مزلتستو اذإ باوحل ةطبار : «اولصف ءاودحساف»

 . باجتسا : هللا عمس . عوكرلا ىلإ لصو : عكر

 . ًاميظعتو ةبحم لامكلا تافصب هفصو : هدمح

 . ربدملا كلاملا قلاخلا برلاو ءانبراي يأ : انبر

 . دمحلا كلو انعطأ انبر :ريدقتلاو ,ردقم ىلع ةفطاع واولا : دمحلا كلو

 ا ىلإ ندو# دج
 ضعبلا سولج ىفكي ال هنأ نایب :هتدئاف .اولص ريمضل اديكأت عفرلاب : نوعمجأ

 . نيقابلا نع

 . شرب هللا لوسر وهو ىلص لعاف نم لاح ةلمجلاو .ضيرم : كاش وهو

 ةنس ةجحلا يذ ىف كلذ ناكو :ليق همدق تكفناف هسرف نم طقس هنأ هضرم ببسو

 . ةرجهلا نم سمخ

 . هفلخ : هءارو

 . ميم سنأو «رباجو .ركب وبأ : مهيفو .هودوعيل اوتأ اوناكو «لاجر : موق

 . مهيلإ هديب ًاموأ :مهيلإ راشأ

 6: ندع ,ةيريسفت نأ : اوسلجا نأ

 . ههجوب مهيلإ فرصنا وأ «هتالص نم غرف : فرصنا

 : يلامجإلا حرشلا (ج)

 امامإ مامإلا نوك ةيعورشم نم ةمكحلا نيب يا يبنلا نأ قناع ةريزه وأ ريخ



 لوألا اس لا

 اوفلتخي نأ نيمومأملا مكي ىهن ةمكحلا هذه ىلع ٌءانبو «عباتيو هب ىدتقي نأب كلذو

 ‹ عكر اذإ اوعكريو «ربك اذإ اوربكي نأ مهرمأف ؛ةمكحلا كلت عيضتف ةعباتملا كرتب هيلع

 مهرمأ لب ءاريثك هنع رخأت الو هل ةقفاوم الو هيلع مدقت ريغ نم «دجس اذإ اودجسيو

 ةعباتملا لامكل اًميقحت كلذ لك «نوعمجأ اًسولج اولصي نأ اًسلاج مامإلا ىلص اذإ

 اهنأ الإ هي ةريره وبأ هب ربخأ ام وحنب اهون ةشئاع ربختو هيلع فالتخالا مدعو

 هءاجف .كفنا يذلا همدق نم اضيرم ناك ميا يبنلا نأ :وهو ثيدحلا ببس نيبت

 عم لاحلا هذه يف سولجلا مهل زوجي ال مهنأ اونظ مايق مهو اسلاج مهب ىلصف موق
 نأ ةالصلا ءاهتنا دعب مهربخأف ءاوسلجا نأ مسي مهيلإ راشأف ؛مايقلا ىلع مهتردق

 . ثيدحلا مات ركذو «هب متؤيل لعج امنإ مامإلا

 : ثيدحلا دئاوف (د)

 ( . هتعباتمو هب ءادتقالا يه مامإلا لعج نم ةمكحلا نأ نايب ١-

 EE : يهو ةثالث رومأ نم دحاوب نوكيو «هيلع فالتخالا ميرحت ١-

 . ًاريثك هنع رخأتلا وأ «هتقفاوم

 . رخأت ريغ نم همامإ ةعباتمب مومأملا ةردابم مامتئالا لامك نأ -۳

 كلو انبر : اهنم الدب لوقي لب ءهدمح نمل هللا عمس :لوقي ال مومأملا نأ -5

 .دمحلا

 . ةالصلا لوأ نم اسلاج همامإ ناك اذإ اسلاج يلصي مومأملا نأ -ه

 . ةموهفم تناك نإو اهلطبت ال اهنأو «ةجاحلل ةالصلا ىف ةراشإلا زاوج -5

 . رذعلل تيبلا يف ةعامجلا زاوج -۷

OOO 



 ماكحألا ةدمع حرش ماسيقألا بينت ۱۷٦

rs۰  

 انم دحأ e ê د : لاق اذإ يباع هللا 0 ناك :لاق .بوذك

 . هدعب ادوجس عقن مث .ادجاس مدي و هللا لوسر عقي ىتح هرهظ

 : ىوارلا

 وهو ناوضرلا ةعيب دهش ,سوألا نم يراصنألا ىمطخلا ديز نب ديزي نب هللا دبع

 غ ريبزلا نبا دهع ىف اهيلع اريمأ ناكو ,ةفوكلا نكس ,ةالصلا ريثك ناكو ريغص

 . دهعلا كلذ يف تامو

 : ثيدحلا عوضوم (آ)

 . مامإلا ةعباتم يف ينيب ةباحصلا لمع ةيفيك نايب

 : تاملكلا حرش (ب)

 امو دحأ ةوزغ دهش .يسوألا يراصنألا ثراحلا نب 6 نبا وه : ءاربلا

 لزن «هرغصل ردب ةوزغ رضحي ملو .ًارفس رشع ةينامث محيي. يبنلا عم رفاسو .اهدعب
 . نيعبسو 0

 :اهنم ضرغلاو ءءاربلا نم لاح ةلمجلاو ,بذك يذ ريغ يأ : بوذك ريغ وهو

 ريظنو كلذ لثمب ةيكزتلل جاتحي الف يباحص هنأل ؛ءاربلا ةيكزت ال ربخلا توبث ديكأت

 . قودصملا قداصلا وهو سي هللا لوسر انثدح : اه دوعسم نبا لوق اذه

 دوجسلل هنثي مل يأ : هرهظ انم دحأ نحي مل

 ضرألا ىلإ لصي : عقي

 . فانئتسالا ىلع نيعلا مضب : عقن مث

 مامإلا ةعباتم :باب )6۷4( مقرب ملسمو ,؟مامإلا فلخ نم دجسي ىتم :باب (508) مقرب يراخبلا هاور -0

 . هذعب لمعلاو



 صا لولا لا
eT CC 

 يبنلاب ةباحصلا ءادتقا ةيفيك نع هثدح بزاع نب ءاربلا نأ :ديزي نب هللا دبع ربخي

 دوجسلل هرهظ مهنم دحأ ينحي ال هنأب ةعامج مهب ىلصي نيح هل مهتعباتمو مفي

 مهنأش اذه ناك اذإو «هدعب نودجسي مث ادجاس ضرألا ىلإ مدي ترا رع يبنلا لصي ىتح

 غلبأ ناكرألا نم را م ا كل ل

5 

 : ثيدحلا دئاوف (د)

 نع نولقتني ال ثيح ؛هفلخ ةالصلا يف كر يبنلل ةباحصلا ةعباتم نسح ١-

 . هيلي يذلا ىلإ لصي ىتح نكرلا

 . هيلي يذلا ىلإ همامإ لصي ىتح نكرلا نم لقتني الأ مومأملل عورشملا نأ -؟

Lee, 



 = ماكحألا ةدمع حرش ماهقألا هيت
 2 سماخلا ثيدح ا و

 نم هنإف ءاونمأف مامإلا نمأ اذإ» :لاق ميم يبنلا نأ : هنت ةريره يبأ نع -ال1
 . (هبنذ نم مدقت ام هل رفغ ةكئالملا نيمأت هنيمأت قفاو

 جرشلا ٠
 .(۲) مقر ثيدحلا يف هتمجرت تقبس . ةريره وبأ : يوارلا

 : ثيدحلا عوضوم (أ)

 . نومومأملا نمؤي ىتمو «نيمأتلا مكح نايب

 : تاملكلا حرش (ب)

 : يناثلا ظفللا ليلدب ءهيف عرش اذإ :دارملاو: نیما :لاق أ : مامإلا نمأ اذإ

 مهللا :نيمآ ىنعمو «نيمآ :اولوقف «نيلاضلا الو مهيلع بوضغملا ريغ :مامإلا لاق اذإ)
 «(بجشتا

 نم : انه ةكئالملاب دارملاو «نمزلا يف هفداص يأ : ةكئالملا نيمأت هنيمأت قفاو نم

 . رهظي اميف ةكئالملا عيمج ال مامإلا عم نيمأتلاب مهل نذأ

 . هنع زواجتلاو بنذلا رتس : ةرفغملاو .هل هللا رفغ : هل رفغ

 . هتيصعم نم : هبنذ نم

 : يلامجإلا حرشلا (ج)

 نمأ اذإ نيمآ :لوقب نومومأملا ردابي نأ رمأ مع يبنلا نأ هام ةريره وبأ ربخي
 قبس ام ةرفغم مهل لصحيف ؛ةكئالملا نيمأت مهنيمأت قفاويل ؛هيلع اومدقتي الو مامإلا
 . مهبونذ نم

 هنآل ؟مامإلا نات نع مومأملا نيمأت ريخأت ىلع هب لدتسا (اونمأف) : هلوق :(؟555/؟) «حتفلا يف رجح نبا لاق



 تح ( نإ کس لوألا ريس لسوإلا

 : ثيدحلا دئاوف (د)

 . هيلع نمؤيف ءاعد اهرخآ نأل ؛ةحتافلا ةءارق ءاهتنا دنع نيمآ لوق ةيعورشم ١-

 . همامإ نيمأتل مومأملا نيمأت ةقفاوم ىلع ثحلا -؟

 ' نيلصملا عم نمؤت ةكئالملا نأ م

 . هبنذ نم مدقت ام هل رفغ ؛ةكئالملا نيمأت هنيمأت قفاو نم نأ م

O 



 © سداسلا ثيدحلا م

 ؛ففخيلف سانلل مكدحأ ىلص اذإ :لاق مو يبنلا نأ ياب ضف ةريره ىبأ نع ¥

 . «ءاش ام لوطيلف هسفنل مكدحأ ىلص اذإو «ةجاحلا اذو ميقسلاو فيعضلا مهيف نإف

 : وهو شوف يراصنألا دوعسم نبا ثيدح نم هانعم ىف امو

OO 

 © عباسلا ثيدحلا و

 ينإ : لاقف اع هللا لوسر ىلإ لجر ءاج :لاق يردبلا دوعسم ىبأ نع -۸

 يم يبنلا تيأر امف :لاق ءانب ليطي امم نالف لجأ نم حبصلا ةالص نع رخأتأل

 .نيرفنم مكنم نإ !سانلا اهيأي» :لاقف ءذئموي بضغ امم دشأ طق ةظعوم يف بضغ

 . «ةجاحلا اذو فيعضلاو ريبكلا هئارو نم نإف ؛زجويلف سانلا مآ مكيأف

 : نايوارلا

 اهدهشي ١ : ليقو 3 ةوزغ دهش هنأب يراخبلا مزجو ءاهدعب امو دحأ ةوزغ دهشو

 ةباصإلا يف رجح نبا ححصو «ةرجهلا نم نيعبرأ ةنس يفوت ءاهيلإ بسنف اهلزن امنإو
 . اهدعب ىفوت هنأ

 ةالصلل مامإلا ليوطت مكح نايب : نيثيدحلا عوضوم (أ)

 رمأ :باب ((55717) مقرب ملسمو ««ءاش ام لوطيلف هسفنل ىلص اذإ» :باب )1۷١(« مقرب يراخبلا هاور - VA لبا

 . مامت يف ةالصلا فيفختب ةمئألا

 فصو امك اهلمكيو ةالصلا ففخي نأ مامإلل بحأو: )١11/١( «مألا» باتك يف هللا همحر يعفاشلا مامإلا لاق

 تببحأ امع مامإلا لجع نإو «عضوملا اذه مامإلا ةءارق باتك ىف بوتكم اهلامكإو اهفيفختو .هعم ثدح نمو سنأ

 .ها. ةالصلا ىف هيلع ام لقأب ءاج اذإ هفلخ نم ىلع الو هيلع ةداعإ الو .هل كلذ تهرك ليقثتلا نم لامكإلا مامت نم



 لوألا ءرسسسلل4للا

 . امامإ سانلاب يأ : سانلل مكدحأ ىلص اذإ

 . رمألل ماللاو «ةفيفخ هتالص لعجيلف : ففخيلف

 . فيفختلاب رمألل ليلعت ةلمحلاو .هفلخ نيلصملا يف يأ : مهيف نإف

 . ربك وأ لازه وأ رغصل ؛ةقلخلا فيعض يأ : فيعضلا

 ( . ضيرملا : ميقسلا

 . هل ةجاحل فيفختلل جاتحملا : ةجاحلا اذ

 :, ادرفتم يأ .: ةسفنل ىلص

 . ةحايإلا :هب دارملاو ءرمآلل ماللا : لوطيلف

 ةركن نوكت نأ لمتحيو «هتئيشم ةدم :يأ «ةيفرظ ةيردصم (ام) : ءاش ام

 . هءاش ًاليوطت يأ ةفوصوم

 . ةعامجلا عم رجفلا ةالص نع يأ : حبصلا ةالص نع

 . ةالصلا نع هرخأتل ليلعت : لجأ نم

 . ءابق لهأب يلصي ناك «بعك نب ىبأ وه : نالف

 . هتلاطإ نم :يأ «ةيردصم (ام)و «ليلعتلل (نم) : ليطي امن

 . فيوختو ريكذت : ةظعوم . فورعم بضغلاو «هبضغ دتشا : بضغ

 : :ئوقأ دشا )٥۸(. مقر ثيدحلا يف تقبس : طق

 . هبضغ نم :يأ «ةيردصم (ام) : بضغ امن

 ةدئافل ًاليصحتو «همساب وكشملا صيصختل ةهارك ؛مومعلاب بطاخ : سانلا اهيأي

 ( .مومعلا

 . ريخلاو ةعاطلا نع سانلل نيدعبم : نيرفنم
 . امامإ مهب ىلص : سانلا مأ

 . رمألل ماللاو ففخيلف : زجويلف

 . فعض ىتح نسلا يف نعاطلا : ريبكلا



 ماكحألا ةدمع حرش ماسيفألا هيت س ® =

 : يلامجإلا حرشلا (ج)

 سانلاب يلصي نم رمأ متلي يبنلا نأ ن ةريره وبأ ربخي :لوألا ثيدحلا يف
 ىلع قشي الئل ؛لاعفأو لاوقأ نم ةالصلا يف عورشملا زواجتي الو“ مهب ففخي نأ امامإ

 ءالؤه لكو ,ةجاحلا بحاصو ,.ضيرملاو ,ةينبلا فيعض هءارو نإف .هءارو نم
 ا ا ااا ا ,فيفختلا ىلإ نوجاتحم

 , كلذب دحأ ىلع قشيال

 كي. يبنلا ىلإ ءاج الجر نأ يردبلا دوعسم وبأ ربخي : يناثلا ثيدحلا يفو

 يو راب يو ؛ حبصلا ة ةالص ىف مهب ليطي ناك هنأ همامإ وكشي

 ظعوو .كلذل مكي يبنلا بضغف ؛ هليطوت لجأ نم ةعامجلا عم ةالصلا نع يكاشلا
 ا ی دل ا ی یھ را

 نأ سانلا يف امامإ ناك نم رمأ مث د ,ىلاعت هللا ةدابع نع هنبإ دابع نورفني نم سانلا

 فيعضو نسلا ريبك هءارو نأل ؛اهريغو ةءارقلا يف عورشملا زواجتي الف مهب فمخي
 . ةجاحلا بحاصو ةينبلا

 : نيثيدحلا دئاوف (د)

 ؛ لعف وأ لوق نم عورشملا زواجتي الف . سانلاب ةالصلا ففخي نأ مامإلا رمأ-١

 . راذعألا يوذل ةاعارم

 . اعيمج كلذب اوضري نأ الإ عورشملا نع اًدئاز ًاليوطت سانلاب ليطي نأ مرحي هنأ -۲

 ةالص نع فلختلا يف رذع عورشملا نع ادئاز ًاليوطت مامإلا ليوطت نا

 . هعم ةعامجلا

 ٤- مهب هتيانعو هتمأ لاوحأل هل يبنلا ةياعر لامك .

 . اهريثأت يف غلبأ نوكيل ؛ ةظعوملا ىف بضغلا ةيعورشم -4

 . كلذ فالخ ةحلصملا يضتقت نأ الإ .ةظعوملا يف باطخلا ميمعت ىلوألا نأ -5
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 الا ةمدقم س

 هلآ ىلعو نييبنلا متاخ دمحم انيبن ىلع ملسنو يلصنو نيملاعلا بر هلل دمحلا

 حرشب ماهفألا هيبنت) :باتك نم يناثلا مسقلا وه اذهف :دعبو «نيدلا موي ىلإ هعابتأو

 ةعماحل ةعباتلا ةيملعلا دهاعملا يف ةطسرتملا ةيناثلا ةنسلل ثيدحلا ررقم (ماكحألا ةدمع

 حرش أدبن ثيح لوألا مسقلا وذح هيف انوذح «ةيمالسإلا دوعس نب دمحم مامإلا

 : يلاتلا وحنلا ىلع هبترن مث ‹ثيدحلا يوار نع ةزجوم ةمجرتب ثيدحلا

 .ثيدحلا عوضوم نایب (آ)

 . ثيدحلا نتم يف ركذ نم مجارت اهنمو :تاملكلا حرش (ب)

 .يلامجإلا حرشلا (ج)

 . هلئاوف عيمج بعوتسن ال اننأ ىلع :ثيدحلا دئاوف (د)

 هريو ثيدحلا نيب عمج وأ فشك وأ ثيدحلا ببس نم هيلإ جاتحي ام نايب (ه)

 . كلذ ريغ وأ ررقملا باتكلا ىف ركذ امي

 هنإ هدابعل اًعفان هتاضرمل اًقفاوم ههجول اصلاخ انلمع لعجي نأ لأسأ ىلاعت هللاو

 ميرك داوج

 حراشلا

COC 



 ۱۸٦ ماسكحألا هدسمع حرش مايقألا سددت

 س هيَ ىبنلا ةالص ةفص باب اه

 ةذلصلا ميقي نأ نمؤملل نكمي ال ثيح هب ءانتعالا يغبني دج مهم بابلا اذه

 . هللا لاق امك كلذ يف هعبتيل م يب يبنلا ةالص ةيفيك ملعي ىتح لجو زع هلا هرمأ امك

 رخآلا مولا هللا وجري ناك نمل ةنسح ةوسأ هللا لوسر يف مك ناك دقل» اا

 يف يڪ يبنلا عابتاب 2 رمألا ءاج دقو اميسال ١ ماركا ر

 . «يلصأ ينومتيأر امك اولص» : میا ل هلوق ىف هتالص

 ه لوألا ثيدح ا م
 تكس ةالصلا يف ربك اذإ مي هللا لوسر ناك :لاق هوي ةريره يبأ نع -4

 ريبكتلا نيب كتوكس تيأرأ يمأو تنأ يبأب !هللا لوسر اي :تلقف أرقي نأ لبق ةهينه

 قرشملا نيب تدعاب امك ياياطخ نيبو ينيب دعاب مهللا :لوقأ» :لاق ؟لوقت ام ةءارقلاو

 ينلسغا مهللا ءسندلا نم ضيبألا بوثلا ىقني امك ياياطخ نم ينقن مهللا ,برغملاو

 .«دربلاو جلثلاو ءاملاب ياياطخ نم

 دهشو ربيخ ماع ملسأ هون يسودلا رخص نب نمحرلا دبع :ةريره وبأ :يوارلا

 لهأ ركذ ىتح هنع ثيدحتلا نم رثكأو هثيدحب ىنتعاو « سيب ىبنلا مزالو اهيف ةوزغلا

 طظفحأ ةريره وبأ ناك :يراخبلا لاقو هوب رمع نع هوحن يورو .هثيدذحب انملعأو

 .نيسمخو عبس ةنس ةنيدملا يف يفوت .هرصع ىف ثيدحلا ىور نم

 مارحإلا ةريبكت نيب لاقي أم :بايب »)0۹۸( مقرب ملسمو نيكتلا دعب لوقي ام :باب يلال١١) مقرب يراخبلا هاور 8

 .ةءارقلاو

 ناتلاب باذعلا اهراثآ بونذلا نأل :ملعلا لهأ لاق » )٥۳۳/۱(: (عتمملا حرشلا» يف هللا همحر نيميثع نبا خيشلا لاق

 ,رهطم هنأ كش ال ءاملاف دربلاو جلثلاو هفيظنتلا هيف ءاملاف درابلا ءيشلا اهنم ةيقنتلا يف اهبساني ةرارحلاو ةراح رانلاو

 مها .« هش ةريره ىبأ ثيدح وه اذه .نسح هجو هنأ كش ال اذهو كيربتلا هيف انه هتبسانم دربلاو جلثلا نكل



 كن را

 ةالصلا يف حاتفتسالا ءاعد نايب :ثيدحلا عوضوم (آ)

 :تاملكلا حرش (ب)

 مارحإلا ةريبكت اهب دارملاو «ربكأ هللا :لاق :ربك

 .ًاليلق يأ :ةينه :ةياور يفو :ةهينه

 : ىمأو يباب يدم تنأ :ريدقتلاو «مدقم ربخ فوذحمب قلعتم يبأب :تنأ يبأب

 اهلوعفم توكسو تملع ىتعمب ءاتلا حتفب تيأرو «ماهفتسالل ةزمهلا :تيأرأ

 كتوكس نع ينربخأ :ىنعملاو ٠ يناثلا اهلوعفم بصن لحم يف لوقت ام ةلمجو لوألا

 ( . هيف لوقت ام ةءارقلاو ريبكتلا نيب

 : لوقت ام :هلوق ليلدب كرهج مدع يأ :كتوكس

 : ميملا اهنع ضوعو ءادنلا ءاي تفذحف هللا اي يأ :مهللا

 ةئيطخ عمج :اياطخلاو . اهبرقأ الف ينع ةديعب اهلعجا :ياياطخ نيبو ينيب دعاب

 : مرحي ام لعف وأ بجي ام كرتب امإ « ةيصعملا يهو

 : هيبشتلاب دارملاو ؛ كتدعابمك :يأ ةيردصم امو هيبشتلل فاكلا :تدعاب امك

 . ةدعابملا ىف ةغلابملا

 سند لقأ نإ ثيح ء غلبأ هيف ءاقنلا نأل ؟؛ ضيبألا صخو ضايبلا وذ :ضيبألا

 1 ةيقنتلا دعب ينرهط :ينلسغا . خسولا :سندلا

 ٠ دمجتملا رطملا :دربلا . دمجتملا ءاملا :جلثلاب

 ينامج لا وخلا! حب
 ًاليلق اًنوكس تكس ةالصلا يف ربك اذإ ناك كتم يبنلا نأ هل ةريره وبأ ربخي

 يدا نآل امإ ؟ اًئيش لوقي نأ دبال هنأب ةريره وبأ مهف دقو «ةءارقلاو ريبكتلا نيب

 اهب ملعي ي تا يبنلا نم ةكرحل امإو ٠ ل ق ل ا ا



 = ماكحألا ةدمع حرش ماهفألا هنت
 يف لوقي امع مرا يبنلا لأس ةنسلا عابتاو ملعلا ىلع ةريره يبأ صرحلو ءأرقي هنأ
 نيب دعاب امك هاياطخ نيبو هنيب دعابي نأ ىلاعت هللا وعدي هنأب هربخأف ؛ ةتكسلا كلت

 هاياطخ نم هصلخي نأو «هنم ةبيرق يه الو اهنم اًبيرق نوكي الف .برغملاو قرشملا
 اهنم فيظنتلا دعب هلسغي نأو ٠ سندلا نم ضيبألا بوثلا ىقني امك ءاهسند نم هفظنيو

 نوكي ءاعدلا .اذهبو .دربلاو جلثلاو ءاملاب بونذلا ةرارح نم هدربيو ءاهرهطي امب
 لمكأ ىلع لجو زع هللا يدي نيب هتالص ىف فقيف اهراثآو بونذلا نم اًصلختم ت

 . تالاحلا

 :ثيدحلا دئاوف (د)

 ١- ءاعدلا اذهب مارحإلا ةريبكت دعب ةالصلا حاتفتسا ةيعورشم .

 . رهج ال ارس نوكي حاتفتسالا نأ -؟

 . وَ يبنلا ىتح لجو زع هللا ءاعد ىلإ رقتفم دحأ لك نأ -۳

 ٤ - ةريصب ىلع هللا اودبعيل ؛ ملعلا ىلع عي ةباحصلا صرح .

 ٠- مام يبنلا لاؤس يف هفطلتب هتف ةريره يبأ بدأ نسح .

 فق



 شالا سى أ

 © ىناثلا ثيدح لا و

 لو : ريكا :ةانعلا داعم يبنلا ناك : تلاق ةا ةشئاع نع -8

 . كلذ نيب نكلو هبوصي ملو هسأر صخشي مل عكر اذإ ناكو « نيملاعلا بر هلل دمحلاب

 نم هسأر عفر اذإ ناكو .اًمئاق يوتسي ىتح دجسي مل عوكرلا نم هسأر عفر اذإ ناكو

 ناكو ةيحتلا : نيتعكر لك يف لوقي ناكو ءادعاق يوتسي ىتح دجسي مل ةدجسلا

 شرتفي نأ ىهنيو .ناطيشلا ةبقع نع ىهني ناكو « ىنميلا بصنيو ىرسيلا هلجر شرفي

 . ميلستلاب ةالصلا متخي ناكو « عبسلا شارتفا هيعارذ لجرلا

 را
 يع يبنلا اهجوزت «نينمؤملا مأو ءهن قيدصلا ركب يبأ تنب ةشئاع :يوارلا

 ‹ نيس تس ةنبا يهو ءا ةدوسب هجاوز لبقو اهون ةجيدخ توم دعب ةكم يف

 .ةنس ةرشع ينامُث ةنبا يهو اهنع يفوتو «نينس عست ةنبا يهو ةنيدملا يف اهب لخدو

 ىلع ديرثلا لضفك ءاسنلا ىلع ةشئ ةشئاع لضف» : مسرب اهيف لاق هيلإ هئاسن بحأ يهو

 ا ا ساب : هاف ةملس ةملس مأل اهيف لاقو (ماعطلا رئاس

 و .اهتيب يفو ءاهموي يف الإ محي هيبن ىلاعت هللا ىفوت امو «اهريغ نكنم ةأرما
 لاق .مهفلاو لقعلاو ملعلاو لضفلا نم ريبك بناج ىلع تناك ءاهردص ىلإ هتدنسأ

 اندجو الإ هنع هقزَف ةشئاع انلأسف رمأ انيلع لكشأ ام : هان ىرعشألا ىسوم وبأ

 يف اهتافو تناكو ءاريثك اًملع ةمألا ىف ترشن ىتح تيفوت امو ءاّملع هيف اهدنع

 .نيسمخخو نامث ةنس ناضمر ىف ةنيدملا

 . ميو يبنلا ةالص ةيفيك نايب :ثيدحلا عوضوم (أ)

 :تاملكلا حرش (ب)

 . ابلاغ رارمتسالا ىلع تلد اعراضم ًالعف اهربخ ناك اذإو «صقان ضام لعف :ناك

 . ةلفانلاو ةضيرفلا يأ :ةالصلا . ئدتبي :حتفتسي

 . هب متخيو هب حتتفي امو « ةالصلا ةفص عمجي ام :باب ,([94) مقرب ملسم هاور - ۰

 . ناطيشلا بقع نع ىهني ناكو دلاخ ىبأ نع ريمن نبا ةياور ىفو
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 ا ی ی ا ل

 ارقي يذلا نآرقلا ةءارق حتفتسي : يأ ةالصلا : هلوق ىلع اًمفطع بصنلاب :ةءارقلاو
 ٠ هتالص ىف هب

 . ةروسلا هذهب يأ ةياكحلا ىلع لادلا مضب :دمحلاب

 ٠ عفري :نيشلا نوكسو ءايلا مضب :صخشي
 ٠ هلزني : ةددشملا واولا رسكو داصلا حتفب :هبوصي

 ٠ رهظلا عم اًيوتسم نوكيل ؟ ليزنتلاو عفرلا نيب :كلذ نيب
 . ىلوألا ةدجسلا يأ :ةدجسلا نم . رقتسي :يوتسي

 . نيتعكر لك رخآ يف :نيتعكر لك يف
 .دهشتلا رخآ ىلإ هلل تايحتلا يأ :ةيحتلا

 يف ةيحتلا ةءارق دنع كلذو « شارفلاك اهيلع سلجيل همدق طسبي :هلجر شرفي

 ٠ نيتعكرلا
 : ىنميلا همدق فقوي :ىنميلا بصني

 : ىهنملا نم ىلعأ وه نم كرتلا بلط : يهنلاو ٠ كرتلا بلطي :ىهتي
 ىلع سلجيو هيمدق شرتفي نأ يهو “ فاقلا نوكسو نيعلا مضب :ناطيشلا ةبقع

 :٠ هرمأ وأ هلعف نم اهنأل وأ اهل احيبقت امإ ناطيشلل تفيضأو ٠ هيبقع

 يذلا مظعلا : عارذلاو دوجسلا يف ضرألا ىلع امهطسبي :هيعارذ لجرلا شرتفي

 ٠ فكلاو دضعلا نيب

 لك عبسلاو * اريفنتو اًحيبقت عبسلا ىلإ فيضأو ؛ هشارتفاك يأ :عبسلا شارتفا

 ٠ سرتفم ناويح
 .هللا ةمحرو مكيلع مالسلا : لوقب :ميلستلاب . اهيهني :ةالصلا متخي
 :يلامجإلا حرشلا (ج)

 E ل ا يبنلا ةالص ةيفيك نع فن ةشئاع تثدحت

 يأ ةءارقلا ئدتبيو * ربكأ هللا : لوقب ةالصلا ئدتبي ناك هنإ :لوقتف « عابتالل ةوعدو



 ئاتلا اس لا

 ا

 الف هرهظب هسأر ىوس عكر اذإو «نيملاعلا بر هلل دمحلا ةحتافلا ةروسب نآرقلا ةءارق

 نم ماق اذإو ءدجس مث امئاق رقتسا عوكرلا نم عفر اذإو «هنع هلزني الو هيلع هعفري

 لك رخآ يف تايحتلا أرقيو «ةيناثلا ةدجسلا دجس مث ءاسلاج رقتسا ىلوألا ةدجسلا

 نيلمع نع ىهني هنأو «ىنميلا اًبصان ىرسيلا هلجر اًشرتفم ذئنيح سلجيو نيتعكر

 عبسلا شارتفا نيعارذلا شارتفا يناثلاو ءسولجلا يف ناطيشلا ةبقع :امهدحأ :نيحيبق

 . ريبكتلاب اهحتتفا امك ميلستلاب هتالص متخيو «دوجسلا يف

 :ثيدحلا دئاوف (د)

 نم ريبكتلا ريغ الو «ةينلا يفكت الف ؛ربكأ هللا : لوقب ةالصلا حاتتفا نأ ١-

 . ميظعتلا ظافلأ

 .هب دتعي مل نآرقلا نم اًئيش اهلبق أرق ولف ةحتافلاب ئدتبت ةالصلا يف ةءارقلا نأ -؟

 . عوكرلا لاح رهظلاو سأرلا نيب ةيوستلا ةيعورشم -۴

 .نيتدجسلا نيب سولجلا يفو عوكرلا دعب مايقلا يف رارقتسالا ةيعورشم - 5

 متأ نيتعكر ةالصلا تناك نإف نيتعكر لك رخآ يف تايحتلا ةءارق ةيعورشم -ه

 نم يقب اب ىتأف «لوألا دهشتلا دعب ماق رثكأ تناك نإو «ملسو دهشتلا
 .ملسو هتالص

 .سولجلا لاح ىنميلا بصنو ىرسيلا مدقلا شارتفا ةيعورشم -

 .نيمدقلا اشرتفم نيبقعلا ىلع سولجلا نع ىهنلا -ط/

 .دوجسلا لاح نيعارذلا شارتفا نع ىهنلا -۸

 ظفلب الو «ةينلاب متخت الف ؛هللا ةمحرو مكيلع مالسلا :لوقب ةالصلا متخ نأ -4

 م الا ربع

 امم سيل هنإف «باتكلا اذه يف فلؤملا طرش ىلع سيل ثيدحلا اذه :هيبنت (ه)

 .طقف ملسم دنع وه لب ءملسمو يراخبلا هيلع قفتا
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 ماكحألا ةدمع حرش ماهفألا بينت ے۲

 © ثلاثلا ثيدح لا

 اذإ هيبكنم وذح هيدي عفري ناك يع يبنلا نأ : ةف رمع نب هللا دبع نع ١-
 : لاقو«كلذك امهعفر عوكرلا نم هسأر عفر اذإو «عوكرلل ربك اذإو ةالصلا حتتفا
 ”دوجسلا ىف كلذ لعفي ال ناكو ''”«دمحلا كلو انبر هدمح نمل هللا عمس»

 ةوزغ يف م 00 د 00 ؛ دحأ 0 ردب ةوزعغع دهشي د 55 « رمع

 ىقب : كلام لاق « لضفلاب هنارقأ هل دهشو «حالصلاب مسي يبنلا هل دهش «قدنخلا

 . (۸۳) مقر ثيدحلا يف نيتلمجلا حرش يتآيس - 1۸۱ ١

j TINءاوس حاتتفالا عم ىلوألا ةريبكتلا يف نيديلا عفر :باب ۷٠( ا . 

 ا کاو ةدع يف وعدي ناك ا يبنلا نأ ثيداحألا هذه نيت

 : نطاوم ةعبسف «ةالصلا ىف اهيف وعدي ناك ىتلا عض ضاوملا امأف

 . حاتفتسالا لحم يف مارحإلا 0
 هيف نإف «؛كلذ حص نإ «عوكرلا لبق حبصلا يف ضراعلا تونقلاو رتولا يف ةءارقلا نم غارفلا دعبو عوكرلا لبق :يناثلا
 . ارظن

 ناك :ىفوأ يبأ نب هللا دبع ثيدح نم ؟ملسم حيحص" يف كلذ تبث امك «عوكرلا نم لادتعالا دعب :ثلاثلا
 ءلمو «تاومسلا ءلم .دمسلا كل انبر مهللا .هدمح نمل هللا عمس 7 * لاق عوكرلا نم تار عفر اذإ ا هليا و

 Ns RE SOOT ءلمو «ضرألا

 .(555) مقرب ملسم هجرخأ

 «ةالصلا ةفص) يف يراخبلا هج رخأ .٤يل رفغا مهللا .كدمحبو انبر مهللا كناحبس)» :لوقي ناك هعوكر 52 : عبارلا

 )٤۸٤(. مقرب ةالصلا يف ملسمو ۳۲(۰ /۲)

 .نيتدجسلا نيب :سداسلا ٠ هئاعد بلاغ يف ناكو «هدوجس يف :سماخلا
 وبأو «(088) مقرب دجاسملا يف ملسم هجرخأ ٠ةريره يبأ ثيدح يف رمأ كلذبو «مالسلا لبقو دهشتلا دعب  عباسلا

 .(404) مقرب ةماقإلا يف هجام نباو «(487) مقرب ةالصلا يف دواد
 لاقو ؛(٥۷٤۳) مقرب تاوعدلا يف يذمرتلاو )١581(( مقرب ةالصلا ىف دواد وبأ هجرخأ ٠ديبع نب ةلاضف ثيدحو

 مقرب دواد يبأ ننس يف ينابلألا هححصو ٠ يبهذلا هقفاوو (۲۱۸/۱) مكاحلا هححصو «حيحص ثيدح ٠ يذمرتلا

 .دوجسلا ىف و ءاعدلاب اًضيأ رم و )١85(.

 هنع يور الو «ًالصأ ا هيده نم كلذ نكي ملف «ن نيمومأملا وأ « ةلبقلا لبقتسم ةالصلا نم ماسلا دب علا نأ 4

 .نسح الو < حيحص دانس

 . ملعأ هللاو «امهذعب ةئسلا نع اًضوع هار نم هآر ناسحتسا



 ؛ هنع ملعلا يقلتل ينعي «سانلا دوفو هيلع مدقي تتم يبنلا دعب ةنس نيتس رمع نبا

 . نيعبسو ثالث ةنس ةكم ىف ىفوتو

 . ةالصلا يف هعضاومو نيديلا عفر مكح نايب :ثيدحلا عوضوم (أ)

 :تاملكلا حرش (ب)

 سأر عمتجم هنأ : سوماقلا يفو «فتكلا سأر : بكنم او ءامهتازو :هيبكنم وذح

 . دضعلاو فتكلا

 ٠ مارحإلا ةريبكت دنع كلذو ءاهايإ هحاتتفا تقو :ةالصلا حتتفا اذإ

 . هيف عورشلا : ريبكتلاب دارملاو ٠ حتتفا اذإ :هلوق ىلع فوطعم :عوكرلل ربك اذإو

 .امهعفر :اهباوجو ةيطرش اذإ :هسأر عفر اذإو

 . نيديلا عفر يأ :كلذ لعفي ال . ةالصلا حاتتفا دنع هعفرك يأ :كلذك

 ٠ هنم عفرلا دنع الو «هئادتبا يف ال يأ :دوجسلا يف

 :يلامجإلا حرشلا (ج)

 يف نيبكنملا وذح ىلإ هيدي عفري ناك يع يبنلا نأ اي رمع نب هللا دبع ربخي
 هلل اًميظعت ؛ هنم عفرلا دنعو عوكرلا دنعو مارحإلا ةريبكت دنع ةالصلا نم عضاوم ةثالث
 : لوزنو يوه هنإ ثيح هنم عفرلا دنع الو «دوجسلا دنع كلذ لعفي الو « ةالصلل ةنيزو

 :ثيدحلا دئاوف (د)

 « عوكرلا دنعو « مارحإلا ةريبكت دنع نيبكنملا وذح ىلإ نيديلا عفر ةيعورشم ١-

 . هنم عفرلا دنعو

 ٠ هنم عفرلا دنع الو هيلإ طاطحنالا دنع الو « دوجسلا يف عورشم ريغ كلذ نأ -

 عفرلا دنع دمحلا كلو انبرو هدمح نمل هللا عمس : لوق نيب عمجي يلصملا نأ -۳

 لوقل ؛ هدمح نمل هللا عمس : لوقي الف « مومأملا كلذ نم ىنثتسيو « عوكرلا نم
 كلو انبر :اولوقف هدمح نمل هللا عمس :لاق اذإ) : مامإلا يف يع يبنلا

 .(دمحلا



 حجج |۱۹٤ ماكحألا ةدمع حرش مايفألا دنت

 © عبارلا ثيدحلا ©

AYىلع دحسأ نأ ترمأ» : هيا يبنلا لاق : : لاق #2 سابع نب , هللا دبع نع -  

 فارطأو نيتبكرلاو نيديلاو -هفنأ ىلإ هديب راشأو -ةهبجلا ىلع :مظعأ ةعبس

 . «(نيمدقلا

 يبنلا مع نبا كي يشغل ىمشاهلا بلطملا دبع نب سابع نب هللا دبع :يوارلا

 ا هملع» :لاق وأ «ةمكحلا هملع مهللا» :لاقو 3 یا ١ م

 ا و ؛«نيدلا يف ههقف مهللا» ٠ لاقف اءوضو هل عصوو

 : هلكت باطخلا نب رمع هيف لاق «ملعلا ىلع اًصيرح ناكو «نآرقلا نامجرتو ةمألا

 سابع نباو سیا هللا لوسر يفوت ٠ لوقع بلقو «لوؤس ناسل هل لوهكلا ىتف مكاذ

 . اهيلع دجسي ىتلا ءاضعألا نايب :ثيدحلا عوضوم (أ)

 ٠ دسجلا نم لقتسملا ءزجلا وهو ءوضع عمج ءاضعأ : ةياور يفو «مظع عمج :مظعأ

 ٠ هجولا ىلعأ ىه :ةهبجلا

 خبات لي القسم ارضع سبل هلأ ىلإ ةراشإ فنألاو لقي ملو :هفنأ ىلإ هديب راشأو

 ٠ ملسمل ةياور يف امك نيفكلا يأ نو

 ىلع دوجسلا نوكي نأ هرمأ هللا نأب مهثدح يع يبنلا نأ اظ سابع نبا ربخي

ATيهنلاو «دوجسلا ءاضعأ «٠ باب 24(2-.) مقرب ملسمو «فينالا ىلع دوجسلا با 2684 مقرب يراخبلا هاور  

 :ةالصلا يف سأرلا صفع و «بوثلاو رعشلا فك نع



 ص س ئاتلا ءس دلا
 هبسك ءاضعأو هلفسأو دسحلا يلاعأ دوجسلا لمشي ىتح ؛دسجلا نم ءاضعأ ةعبس

 نوكيل ؟اهلصف مث كَم يبنلا اهلمجأ دقو «لجو زع هلل هتدابعو هلذ لمكيف هيعسو

 نأ نيبيل ؟هفنأ ىلإ هديب راشأو «ةهبجلا ىلع» :لاقف اهيقلت ىلإ قوشأو اهظفح يف غلبأ
 + يملا مقالا يقع و و و دبل ألا

 :ثيدحلا دئاوف (د)
 ا

 ب بع هيبن ىلاعت هلل رمأل ؛ةعبسلا ءاضعألا هذه ىلع دوجسلا بوجو ١-
 ٠ نيمدقلا فارطأو «ناتبكرلاو «نافكلاو «فنألا اهعبتيو ةهبجلا : يهو

 «رهاظلا لمعلا حراوج ءاضعألا هذه نأل ؛يمالسإلا عيرشتلا يف ةمكحلا “1

 . نيملاعلا بر هلل اهل لالذإ اهيلع دوجسلاف

OG 



 = ماكحألا ةدمع حرش مايفألا هنت
 © سماخلا ثيدحلا م

 ربكي ةالصلا ىلإ ماق اذإ مع هللا لوسر ناك :لاق كشط ةريره يبأ نع -4

 نم هبلص عفري نيح (هدمح نمل هللا عمسا :لوقي مث .عكري نيح ربكي مث (موقي نيح

 ناس ردك دنا رباب عت رك رق ديفا كلور انوا ةءفان در كرك عمرا
 هتالص ىف كلذ لعفي مث .هسأر عفري نيح ربكي مث ءدجسي نيح ربكي مث .هسأر عفري

 . سولجلا دعب نيتنثلا نم موقي نيح ربكيو اهيضقي ىتح اهلك

 . (۷۹) مقر ثيدحلا يف هتمجرت تقبس :يوارلا

 .ةالصلا يف هعضاومو ريبكتلا مكح نايب :ثيدحلا عوضوم (أ)

 .مارحإلا ةريبكت يهو ةالصلل همايق تفو ربكأ هللا :لوقي :موقي نيح ربكي

 ا ا كاني ا محب نأ

 . عوكرلا نم يأ :ةعكرلا نم . هرهظ :هبلص

 . (انعطأ)

  .دوجسلا نم يأ :هسأر عفري نيح
 نم عفرلا دنع عيمستلاو هنم عفرلاو دوجسلاو عوكرلا دنع ريبكتلا يأ ثلا لش

 .هنم مايقلا دعب ديمحتلاو عوكرلا

AYلك يف كلا تابثإ ساب 00459١ مقرب ملسمو .دوجسلا ىف زيبكدلا مامتإ :باب ا مقرب يراخبلا هاور ~~  

 .هدمح نمل هللا عمس :هيف لوقيف « عوكرلا نم هعفر الإ ةالصلا يف عفرو ضفخ



 . هتالص ةيقب ىف :هتالص ىف

 . لوألا دهشتلل سولحلا يأ :سولحلا دعب

 :يلامجإلا حرشلا (ج)

 ةريره وبأ ربخي ثيدحلا اذه ىفو «لعفلابو لوقلاب ىلاعت هلل ميظعت اهلك ةالصلا

 عفرو ضفخ لك يفو «ةالصلا حاتتفا دنع ىلاعت هللا ربكي ناك مَ يبنلا نأ هنن

 نأل ؛ريبكتلا نع ًالدب «هدمح نمل هللا عمس» :هدنع لوقيف عوكرلا نم عفرلا ادع ام

 . لجو زع هلل ديمحم لحم هدعب يذلا مايقلا

 :ثيدحلا دئاوف (د)

 .هب الإ ةالصلا دقعنت ال نكر وهو ةالصلا يف لوخدلا دنع ريبكتلا ةيعورشم ١-

 .لوألا دهشتلا نم مايقلاو هنم عفرلاو دوجسلاو عوكرلا نيح ريبكتلا ةيعورشم -1

 . مومأملل الإ عوكرلا نم عفرلا نيح «هدمح نمل هللا عمس» :لوق ةيعورشم -۳

 ؛مومأملل الإ عوكرلا نم مايقلا دعب «دمحلا كلو انبر» :لوق ةيعورشم - 5
 . هدمح نمل هللا عمس» :نع ًالدب هنم عفرلا نيح اهلوقيف

 فق



 iE (۱۹۸ ماكحألا ةدمع حرش ماهفألا هنت

 © سداسلا ثيدحلا م

 نبا يلع فلخ نيصح نب نارمعو انآ تيلص : لاق هللا دبع نب فرطم نع ٤-

 نيتعكرلا نم ضهن اذإو ءربك هسأر عفر اذإو «ربک دجس اذإ ناكف هاف بلاط ىبأ

 ةالص اذه ىنركذ دقل :لاقو ,نيصح نب نارمع يديب ذخأ ةالصلا ىضق املف .ربك

 . تضيء دمحم ةالص انب یلص :لاق وأ مسی دمحم

 هل ةَمث : دعس نبا لاق .يرصبلا يرماعلا ريخشلا نب هللا دبع نب فرطم :يوارلا

 سمخ ةنس تام لضاف دباع ةقث :بيرقتلا ىف لاقو .بدأو لقعو عروو لضف

 | . نيعستو

 . لوألا دهشتلا نم مايقلاو دوجسلا دنع ريبكتلا مكح نايب :ثيدحلا عوضوم ()

 ربيخ ماع ملسأ هتان يعازخلا ديبع نب نيصح نب نارمع وه :نيصح نب نارمع

 . نيسمخو نيتنثا ةنس اهيف تامو اهلهأ ملعيل ؛ ةرصبلا ىلإ باطخلا نب رمع

 ىلعو . لمحلا ةعقو دعب ةرصبلا ىف كلذ ناكو هءارو :بلاط ىبأ نب يلع فلخ

 . هتثعب نيح نم هب نمآو ميم يبنلا رجح ىف ىبرت «نييبنلا متاخ مع نباو نيملسملا

 نوكت نأ ىضرت امأ» : مدي لاقو كوبت ةوزغ يف هلهأ يف هفلخو ةمطاف هتنبا هجوزو

 رهتشا .ةنجلاب مي هل دهشو «يدعب يبن ال هنآ الإ ىسوم نم نوراه ةلزنمب ينم

 ا الإ قنات: سنع اا یک را ی لقا ا لس ةفاللتلا نكون

Eلك يف ريبكتلا تابثإ :باب «(۳۹۳) مقرب ملسمو «دوجسلا يف ريبكتلا مامتإ :باب )۷٥۳(« مقرب يراخبلا  

 .هدمح نمل هللا عمس : هيف لوقيف ؛ عوكرلا نم هعفر الإ ةالصلا يف عفرو ضفخ



 : جراوخلا نم لجر دي ىلع نيعبرأ ةنس ناضمر نم تلخ ةليل ةرشع عضبل اديهش

 . جراوخلا نم هيلع اًقوخ لوهجم ناكم يف : ليقو « ةفوكلا يف ةرامإلا رصق يف نفدو

 . دوجسلا ىلإ يوهلا يف عرش يأ :دجس اذإ
 . لوألا دهشتلا نم ضوهنلا يف عرش يأ :نيتعكرلا نم ضهن

eSابك زلال كعب  ate ea 

 . هل اًميخفت ةراشإلا مساب هنع ىنك بلاط يبأ نب يلع ينعي :اذه

 .٠ ةاورلا ضعب نم كشلل (وأ)و نيصح نب نارمع يأ :لاق وأ

 :يلامجإلا حرشلا (ج)

  نيصح نب نارمعو وه ىلص هنأ نيعباتلا دحأ وهو هللا دبع نب فرطم ىكحي

 نيح ةالصلا يف ربكي ناكف هنت بلاط يبأ نب يلع فلخ ثني ةباحصلا دحأ

 ريثك كرت دقو « لوألا دهشتلا نم لوقي نيحو ءدوجسلا نم هسأر عفري نيحو ؛ دجسي
 ديب نيصح نب نارمع ذخأ هتالص نم غرف املف « عضاوملا هذه يف ريبكتلا سانلا نم

 ةالص هذه هتالصب هركذ هات بلاط ىبأ نب ىلع نأب هربخأو «هللا دبع نب فرطم

 . عضاوملا هذه يف ربكي ناك ثيح مي 5

 :ثيدحلا دئاوف (د)

 دهشتلا نم مايقلا نيحو هنم عفرلا نيحو دوجسلا نيح ريبكتلا ةيعورشم ١-
 . لوألا

 . هتعباتم نم مومأملا نكمتيل ؛ كلذب مامإلا رهج ةيعورشم -؟

 . ةنسلا هتمزالمب همم بلاط يبأ نب يلع ةليضف ۳

 . قحلاب هل ةداهشلاب ةنسلا لعاف دييأت -؟

OOO 



 ماسكحألا ةدمع حرش ماهفألا ينقل جل دس

 © عباسلا ثيدح لا م

 تدجوف ؛ مسي دمحم عم ةالصلا تقمر :لاق هون بزاع نب ءاربلا نع ٥-

 نيب ام هتسلجف نيتدجسلا نيب هتسلجف هتدجسف هعوكر دعب هلادتعاف هتعكرف همايق

 دوعقلاو مايقلا الخ ام :يراخبلل ةياور يفو .ءاوسلا نم اًبيرق فارصنالاو ميلستلا

 . ءاوسلا نم اًبيرق

 ا
 امو لح ةوزغ دهش هشلض ىسوألا يراصنألا ثراحلا نب بزاع نب ءاربلا :يوارلا

 . نيعبسو نيتنثا ةنس اهيف تامو ةفوكلا لزن «هرغصل ردب ةوزغ رضحي ملو ءاهدعب

 دوجسلاو عوكرلاو سولجلاو مايقلا يف ثكملا ةبسن نايب :ثيدحلا عوضوم (أ)

 .ةالصلا يف ضعب ىلإ اهضعب

 :تاملكلا حرش (ب)

 . لمأت ةرظن ترظن :تقمر

 . عوكرلا لبق ةءارقلل مايقلا يأ :همايق

 . هعوكر يأ :هتعكرف

 . هسولج يأ ميحلا حتفب :هتسلجف

 دعب هتيب ىلإ هفارصنا : فارصنالاب دارملاو .ةدئاز ام :فارصنالاو ميلستلا نيب ام

 . ةالصلا نم مالسلا

 . (اًبيرق) ةملك هب رعشت امك ريسي قرف امهنيب ناك نإو يواستلا نم :ءاوسلا نم اًبيرق

 . ءانثتسالل ضام لعف الخو ةيردصم ام :الخ ام

 . دهشتلل دوعقلاو ةءارقلل مايقلا يأ :دوعقلاو مايقلا

  —~Aoمقرب ملسمو ‹ةنينأمطلاو هيف لاذتعالاو عوكرلا مامتإ لح تا )04۹¥( مقرب يراخبلا هاور  1423Dتاب :

 .مامت يف اهفيفختو ةالصلا ناكرأ لادتعا



 ا 06 7777 _  يفاسشلا مسسسلا
0 

 فرعيل ؛لمأت رظن مي يبنلا ةالص ىلإ رظن هنأ هتف بزاع نب ءاربلا ربخي
 هللاا

 يف ةبراقتم ةبسانتم ةالص مي ىبنلا.ةالص نأ دجوف , كلذ يف هعبتيف يلصي فيك

 هميلست نيب هسولج كلذكو «نيتدجسلا نيب سولجلاو دوجسلاو هنم عفرلاو عوكرلا

 نأل ؛ كلذ نع زيمتيف دهشتلل دوعقلاو ةءارقلل مايقلا امأ كلذ نم بيرق هفارصناو

 سولحلاو دوجسلاو هنم عفرلاو عوكرلا يف لاقي امم لوطأ هيف ءاعدلاو دهشتلاو ةءارقلا

 عوكرلا لوطل بسانم اهرصقو ةءارقلا لوط نأ رهاظلاف كلذ عمو « نيتدجسلا نيب

 . نهرصقو امهنم عفرلاو دوجسلاو

 :ثيدحلا دئاوف (د)

 اهيف هوعبتيل ؛ يع يبنلا ةالص ةيفيكب ةطاحإلا ىلع ب ةباحصلا صرح ١-

 . ةمألل اهولقنيو

 يف نيتدجسلا نيب سولجلاو دوجسلاو هدعب مايقلاو عوكرلا براقت عورشملا نأ -؟

 را ولولا

 . دوجسلا وأ عوكرلا ردقب فارصنالاو ميلستلا نيب مامإلا سولج ةيعورشم -۳

 ةياور ظفل امأ ٠ ملسم ةياور ظفل وه فلؤملا هتاس يذلا ظفللا اذه :هيبنت (ه)

 نيبو عوكرلا نم هسأر عفر اذإو «هدوجسو مديني يبنلا عوكر ناك : وهف يراخبلا

 نم ابيرق دوعقلاو مايقلا الخ ام : ىرخأ ةياور يفو « ءاوسلا نم اًبيرق نيتدجسلا

 ةياور ظفل وه ءانثتسالا اهيف ىتلا يراخبلا ةياور ظفل نأ فلؤملا عينص رهاظو «ءاوسلا

 . تملع امك كلذك سيلو ملسم

 فق



¢ e ¢ ماكحألا ةدمع حرش ماهقألا هنت 

 ه نماثلا ثيدحلا م

 مكب يلصأ نأ ولآ ال ينإ :لاق يب كلام نب سنأ نع ينانبلا تباث نع -7

 مكارأ ال اًنيش عنصي سنأ ناكف :تباث لاق انب ىلصي كو هللا لوسر ناك امك

 اذإو .ىسن دق :لئاقلا لوقي ىتح امئاق بصتنا عوكرلا نم هسأر عفر اذإ ناك هنوعنصت

 . یس دف : لئاقلا لوقي ىتح ثكم ةدجسلا نم هسأر عفر

 2ا
 :نايوارلا

 دياع ةقث مالعألا دحأ هللا همحر ىرصبلا (1!يهالوم ينانبلا ملسأ نب تباث - ١

 .ةئامو نيرشعو عبس ةنس تام نيعباتلا نم

 هلو .ميلس مأ همأ هب تتأ قاف يجرزخلا يراصنألا رضنلا نب كلام نب سنأ -؟

 مالغ سنأ اذه هللا لوسر اي :تلاقف ةنيدملا ي يبا مدق نيح نينس رشع

 :سنأ لاق «ةنحلا هلخدأو هدلوو هلام رثكأ مهللا» :لاقو مو يبنلا هل اعدف كمدخي

 ةسمخو ةئام يدلو دلو ىوس ىبلصل تنفد دقلف :ةفلاثلا جرا انأو نينا :تيارف

 هدعب ماقأو سر يبنلا مدخي سنأ يقب «نيترم ةنسلا يف رمثتل يضرأ نإو «نيرشعو

 .نيعست ةنس اهيف تامو ,ةرصبلا لزن مث ,ةنيدملا يف

 .نيتدجسلا نيب سولجلاو عوكرلا دعب مايقلا ليوطت مكح نايب

 دالا لع نسانلا تح لمحا ن نضرفلاو, .نسضقا أل :ئأ قرمتلا دع ولا ال

 .لعفي ام

 ميني يبنلا عفر ديمح وبأ لاقو عوكرلا نم هسأر عفري نيح ةنينأمطلا باب م171) مقرب يراخبلا هور 5

 مامن ىف اهفيفختو ةالصلا ناكرأ لادتعا باب (VY) مقرب ملسمو هناكم راقف لك دوعي ىتح املاح ىوتساو

 اًبسن مهنم هنأ ال مهل ىلوم هنوك رابتعاب ةليبقلل هتبسن نأ :هاعنمف مهالوم :صخش ةمجرت يف ليق اذإ )١(



 ٣اس

 . مكب ةالصلا يف يأ :مكب يلصأ نأ

 دعب مايقلا نوممخي اوناك نيذلا تباث نامز لهأل باطخلاو .مكرصبأ ال :مكارأ ال

 ش . نيتدجسلا نيب سولجلاو عوكرلا

 . فقو :بصتنا

 . لهذ :يسن

 ! ىلوألا يأ :ةدحسلا نم

 4 قر بكم

 :يلامجإلا حرشلا (ج)

 عوكرلا دعب مايقلا مهنم ريثك ففخي يي ةباحصلا رصع رخاوأ ذنم سانلا ناك

 نأ نيعباتلا دحأ وهو ىنانبلا تباث ريخي ثيدحلا اذه ىفو « نيتدجسلا نيب سولحلاو

 يع هللا لوسر ناك امك مكب ىلصأ نأ رصقأ ال ىنإ : لوقي ناك كلام نب سنأ

 لوقي ىتح نيتدجسلا نيب سولجلاو عوكرلا دعب مايقلا ليطي ناك هنإو « انب ىلصي

 . ثكمي ام لوط نم ىسن دق : لئاقلا

 :ثيدحلا دئاوف (د)

 . اهيلع سانلا ثحو ةنسلاب كسمتلا ىلع غيم ةباحصلا صرح - ١-

 . نيتدجسلا نيب سولجلاو عوكرلا دعب مايقلا ليوطت عورشملا نأ -"

 . نيملسملاو مالسإلا ةحلصم دصقل ناك اذإ هملع حدم ءرملل هركي ال هنأ -۳

OOO 



 = ماكحألا ةدمع حرش ماهقألا هنت
 © عساتلا ثيدحلا م

 متأ الو ةالص فخأ طق مامإ ءارو تيلص ام : لاق هيف كلام نب سنأ نع -1/

 . م يبنلا نم ةالص

 ردا
 . (865) مقر ثيدحلا ىف هتمجرت تقبس . كلام نب سنأ :يوارلا

 . م يبنلا ةالص هيلع تناك ام نايب :ثيدحلا عوضوم (آ)

 :تاملكلا حرش (ب)

 . فلخ :ءارو

 ينبم نامزلا نم ىضم ام قارغتسال فرظ : ةمومضم ا ءاطلا ديدشتو فاقلا حتفب :طَق

 . اذه يمالك لبق نامزلا نم ىضم اميف تيلص ام : ىنعملاو .بصن لحم يف مضلا ىلع

 : ىنعملاو لامكإلا يأ مامتإلاو فيفختلا نيب اهيف عمجأ يأ :متأ الو ةالص فخأ

 .لامكإلاو فيفختلا نيب ةعماج يه لب «صقن نودب ةفيفخ يع يبنلا ةالص ' نأ

 :يلامجإلا حرشلا (ج)

 ةظفاحملا عم سانلاب ةالصلا ماب يبنلا فيفخت نع كلي كلام نب سنأ ربخي

 عوكرو دوعقو مايقو ءاعدو حيبستو ريبكتو ةءارق نم اهممتي ام لك لعفب اهلامكإ ىلع

 فخأ طق مامإ ءارو تيلص ام : هيئات لوقيف عوشخو كلذ يف ةنينأمطو دوجسو

 اهمامتإب لمعلا ناقتإ اهيف يعارم ةلماك ةالص يهف ا يبنلا نم ةالص متأ الو ةالص

 . نيمومأملا ةياعر نسحو

 :ثيدحلا دئاوف (د)

 ةحار هيف يذلا فيفختلا نيب هعمجل سانلاب مي يبنلا ةالص نسح ١-

 .ةالصلا لامك هيف يذلا مامتإلا نيبو «نيلصملا

 هعوكرو هدوعقو همايقو هتءارق يف يي يبنلا ةالصك سانلاب ىلص نم نأ -۲
 اا ر ىلع كلذ ور ؛هدوجسو

 ةمئألا رمأ :باب ((559) مقرب ملسمو «ىبصلا ءاكب دنع «ةالصلا فخأ نم :باب ((575) مقرب يراخبلا هاور -/1/

 .مامت ىف ةالصلا فيفختب



 ا سس ول ؟ ٠١ مه

 © رشاعلا ثيدح لا و

 نب كلام انءاج :لاق يرصبلا يمرجلا ديز نب هللا دبع ةبالق يبأ نع -4

 تيأر امك يلصأ ءةالصلا ديرأ امو مكب يلصأل ينإ :لاقف اذه اندجسم ىف ثريوحلا

 ةالص لثم :لاقف ؟يلصي ناك فيك :ةبالق يبأل تلقف .يلصي مر هللا لوسر

 . ضهني نأ لبق دوجسلا نم هسأر عفر اذإ سلجي ناكو «اذه انخيش

 رسا
 لضاف ةقث هللا همحر يرصبلا يمرجلا ورمع نب ديز نب هللا دبع ةبالق وبأ :يوارلا

 .ةئامو عبس وأ عبرأ ةنس ءاضقلا نم اًبراه ماشلا يف يفوت ,نيعباتلا نم حلاص

 :ثيدحلا عوضوم (أ)

 . ةعبارلا وأ ةيناثلل ضهني نأ لبق دوجسلا دعب سولجلا مكح نايب

 :تاملكلا حرش (ب)

 مدق هيض يثيللا ثراحلا نبا :لاقيو «ثريوحلا نب كلام وه :ثريوحلا نب كلام

 اوماقأف نيبراقتم ةببش اوناكو كوبتل زهجتي وهو مي يبنلا ىلع هموق نم رفن عم
 ىلإ انقتشا انأ ىأر املف ءاقيفر اًميحر مس هللا لوسر ناكو :لاق ةليل نيرشع هدنع

 مهيف اوميقأف مكيلهأ ىلإ اوعجرا» :لاق هانربخأف انلهأ يف انكرت نمع انلأسو انلهأ

 . نيعبسو عبرأ ةنس اهيف تام «ةرصبلا كلام نكس .(مهورمو مهوملعو

 . ثيدحلا نم دكأتلا نايبل ؛هيلإ ةراشإلاو . ةرصبلا يف دجسم :اذه اندحسم

 .ديكوتلل ماللا حتفب :مكب يلصأل

 هللا لوسر ةالص مكميلعت ديرأ ينأ الول ىلصأ نأ دصقأ ام :ةالصلا ديرأ امو

 .ةالص تقو يف سيل هنأل كلذو ٠ مدي

  هتالص ةيفيكب ذخألا ىلع ثحلا اهنم ضرغلا ةيفانئتسا ةلمج :تيأر امك يلصأ

-A^Aتناب )£1 0) مقرب ملسمو ؟ةعكرلا نم ماق اذإ ضرألا ىلع دمثعي فيك :باب )۷۹۰ ) مقرب يراخبلا هاور : 

 .هتنسو مدام يبنلا ةالص مهملعي نأ الإ ديري ال وهو سانلاب ىلص نم



 ا ۲۰١٦ ماكحألا ةدمع حرش ماهقألا هسينت

 توه كفار

 . ةبالق يبأ نع يوارلا ينايتخسلا بويأل ريمضلا :تلقف

 ىلصي ريدقتلاو فوذحم هلماع قلطم لوعفم اهتأ ىلع لثم بصنب :ةالص لثم

 . ةالص لثم

 يذلا وهو تقولا كلذ يف ريبك ناك هاي يمرجلا ةملس نب ورمع وه :اذه انخيش

 . اًنآرق مهرثكأ هنأل ؛نينس عبس وأ تس هلو « مس يبنلا دهع يف هموق مؤي ناك

 . ةبالق يبأ نع يوارلا بويأ لوق نم ةلمجلا هذه :خلإ ...سلجي ناكو

 :يلامجإلا حرشلا (ج)

 نم وهو ثريوحلا نب كلام نأ نيعباتلا نم وهو ىمرجلا ةبالق وبأ ربخي

 ؛ةالص تقو ريغ ىف مهب ىلصف «ةرصبلا يف مهل دجسم ىف مهاتأ غن ةباحصلا

 قدأو اًماردإ عرسأ لعفلاب ميلعتلا نال ؛ مّ يبنلا ةلص تناك فيك مهيريل

 ‹كلام ةالص ةيفيك نع ةبالق ابأ ينايتخسلا بويأ لأسف «سفنلا يف خسرأو ءاريوصت

 مهف نوكيل ؛مهب يلصي ناك يذلا مهخيش ةالص لثم تناك اهّنأ ةبالق وبأ هباجأف
 دارأ اذإ سلجي ًاريبك خيشلا اذه ناكو ءاضيأ يلعفلا ميلعتلا قيرط نع كلذل بويأ

 ظ . ضهني نأ لبق مايقلا ىلإ دوجسلا نم ضوهنلا

 :ثيدحلا دئاوف (د)

 ١ - ةنسلا رشن ىلع مقلط ةباحصلا صرح .

 . سانلا ماهفأ ىلإ ملعلا لاصيإ يف قرطلا برقأ كولس لامعتسا -

 . ةدابعلا ةين ىف رثؤي ال ميلعتلا دصق نأ -'

 ضعب بهذو .مايقلا ىلإ دوجسلا نم ضهن اذإ ًاليلق سولجلا ةيعورشم -4
 كلام نأل ؛ فعض وأ ربكل اهيلإ ةجاحلا دنع الإ ةعورشم ريغ اهنأ ىلإ ءاملعلا

 ناكو < يع يبنلا ربك نأ دعب مكي يبنلا ىلع مدق امنإ ثريوحلا نبا

 هجو ىلع ةيعورشملا تبثت ال ؛لامتحالا اذه عمف «هربكل ةسلجلا هذه سلجي

 . ملعأ هللاو «قالطإلا



 ئاتلا سسس دلا

 ا

 . هيطبإ ضايب ودبي ىتح هيدي نيب

 ثراحلا تنب همأ مسا هنيحبو ېو يدزألا بدنج نب كلام نب هلا دبع :يوارلا

 نم ال هللا دبع نم ًالدب ةنيحب نباو نيونتلاب كلام أرقي كلذلو ,بلطملا دبع نبا
 نع ًاليم نيثالث دعبي ناكم يف لزن ًالضاف کسان ناكو ,اًيدق هللا دبع ملسأ .كلام

 .نيسمخو تس ةنس هيف تامو ,ةنيدملا

 .دوجسلا دنع نيديلا يف لعفي ام نايب :ثيدحلا عوضوم (أ)

 :تاملكلا حرش (ب)

 دعا ىا  مءارلا ديد :جرف .دجس اذإ يأ :ىلص اذإ

 .هدعب ام ليلدب هيبنج نيبو امهنيب جرف دارملاو ,هيدضع يأ :هيدي نيب

 .رهظي :ودبب

 هنول نوكيو ,بكنملا نطاب وهو ,ءابلا نوكسو ةزمهلا رسكب طبإ ةينثت :هيطبإ ضايب
 . سمشلاو ءاوهلا نم ةيجراخلا تارثؤملا نع هئافتخال ءاًبلاغ دلجلا ةيقب نول نم ضيبأ

 :يلامجإلا حرشلا (ج)

 لاح هيدي يف لعفي مكي. يبنلا ناك امع عن ةنيحب نب كلام نب هللا دبع ربخي
 دامتعالا نم امهظح ناديلا لانتل ؛هيبنج نع هيدضع دعابي ناك هنأ نيبيف ؛هدوجس

 غلابي مشب ناكو «روتفلاو لسكلا رهاظم نع دجاسلا دعتبيو ,دوجسلا ىف لادتعالاو

 .هيطبإ ضايب را ؛كلذ يف

 :ثيدحلاا دئاوف (د)

 1 5 سيل طبالا نأ كت

 چ ام تاب )۹٥£(‹ مقرب ملسمو .دوجسلا ىف ف ىفاجيو هيعبض يدبي :باب (FAY) مقرب يراخبلا هاور -84

 لك دعب دهشتلاو «هنم لادتعالاو دوجسلاو ىئم لادتعالاو عوكرلا ةفصو ىب متخيو هب حتتفي امو « ةالصلا ةفص

 .لوألا دهشتلا يفو «نيتدجسلا نيب سولجلا ةفصو ةيعابرلا نم نيتعكر



۲۰*۸ ramane? ماسكحألا ةدمع حرش ماهقألا بيت 

 © رشع ىناثلا ثيدحلا ©

 يلصي ما يبنلا ناكأ : هتان كلام منسقا تلا لاق ةملسم يبأ نع -
 .معن :لاق ؟هيلعن يف

 مر
 نم ةقث هللا همحر يرصبلا يدزألا ةملسم نب ديزي نب ديعس ةملسم وبأ :ىوارلا

 | . نيعباتلا

 .نيلعنلا يف ةالصلا مكح نايب :ثيدحلا عوضوم )ً)

 :تاملكلا حرش (ب)

 .(85) مقر ثيدحلا يف هتمجرت تقبس :كلام نب سنأ

 . ضرألا هب ىقتتل لجرلا يف سبلي ام وهو لعن ةينثت :هيلعن

 .هنع لوؤسملا تابثإل باوج فرح :معن

 :يلامجإلا حرشلا (ج)

 يبنلا ناك له هان كلام نب سنأ لأس هنأ نيعباتلا نم وهو ةملسم وبأ ربخي

 ىذألا نم نيلعنلا يف نوكي امل ؛كلذ دعبتسا ةملسم ابأ نأكو ؟هيلعن يف يلصي تس
 .امهيف يلصي ناك ع يبنلا نأب كلام نب سنأ ا رذقلاو

 :ثيدحلا دئاوف (د)

 .ملعلا يف ثحبلا ىلع حلاصلا فلسلا صرح ١-

 هيلع لدي امك ةساجن امسهيف نوكي الآ طرشب نكل نيلعنلا ىف ةالصلا زاوج -7
 .رخآ ثيدح

 فرق

 .لاعنلا يف ةالصلا :باب «(۳۷۹) مقرب يراخبلا هاور - ۰



 ه رشع ثلاثلا ثيدح ا ۾

 لماح وهو ىلصي ناك تت يبنلا نأ : هيت يراصنألا ةداتق يبأ نع 4١-

 اذإف ءسمش دبع نب عيبرلا نب صاعلا يبألو « مي هللا لوسر تنب بنيز تنب ةمامأ

 .اهلمح ماق اذإو ءاهعضو دجس

 انوي دحأ ةو ده ها را ياهلا سر نيد فراغا داوا والا

 هرافسأ صعب ف ا نوبنلا مخ ا هللا لوسر سراف : هل لاقي ناكو ءاهدعب

 تظفح امب هللا كظفح» :هل لاق ظقيتسا املف «مونلا نم هتلحار ىلع لام نيح

 .نيسمخو عبرأ ةنس ةنيدملا يف يفوت ل

 :باب )0٤۳(. مقرب ملسمو .ةالصلا يف هقنع ىلع ةريغص ةيراج لمح اذإ :باب .(544) مقرب يراخبلا هاور 0١-

 .ةالصلا ىف نايبصلا لمح زاوج

 1 :ثيدحلا دئاوف

 :هيفف :ىلاعت هللا همحر يوونلا مامإلا لاق
 ققحتت ىتح ةرهاط مهداسجأ نأو ءامهريغو ةاشو ريط نم ارهاط اًناويحوأ ءايمدآ لمح نم ةالص ةحصل ليلد ١-

 .اهتساجن
 .ةالصلا لطبت ال «تقرفت لب لاوتت ملو تددعت اذإ لاعفألا نأو «ةالصلا لطبي ال ليلقلا لعفلا نأو -؟

 .مهتفطالمو مهتمحرو ةفعضلا رئاس عم عضاوتلا هيفو -۳

 :هقفاو نمو ىلاعت هللا همحر يعفاشلا بهذمل لدي اذه «ةقتاع ىلع ةمامأو سانلا موي مي يبنلا تيأر :هلوقو -

 .درفنملاو مومأملاو مامولل كلذ زوجيو «لفنلا ةالصو ضرفلا ةالص ىف نمل امهريغو ةيبصلاو يبصلا لمح زوجي هنأ

 .(317/0) (ملسم حيحص ىلع يوونلا حرش»

 ءاش نإ ءاملا نوتأتو «مكتليلو مكتيشع نوريست مكنإ» :لاقف مو هللا لوسر انبطخ :لاق ها ةداتق نبأ نع( 1)

 انأو ليللا راهبا ىتح ريسي مكي هللا لوسر امنيبف :ةداتق وبأ لاق ءدحأ ىلع دحأ يولي ال سانلا قلطناف .«اًدغ هللا

 ىلع لدتعا ىتح هظقوأ نأ ريغ نم ؛هتمعدف «هتيتأف ؛هتلحار نع لامف مسی هللا لوسر سعنف :لاق هبنج ىلإ

 «هتلحار ىلع لدتعا ىتح هظقوأ نأ ريغ نم هتمعدف :لاق «هتلحار نع لام ليللا روهت ىتح راس مث :لاق «هتلحار

 .هتمعدف هتيتأف «لفجني داك ىتح «نييلوألا نيتليلا نم دشأ يه ةليم لام رحسلا رخآ نم ناك اذإ ىتح راس مث :لاق

 ذنم يريسم اذه لاز ام :تلق 2؟ينم كريسم اذه ناك ىتم» :لاق «ةداتق وبأ :تلق 2؟اذه نم» :لاقف «هسأر عفرف

 «(؟دحأ نم ىرت له» :لاق مث «(؟سانلا ىلع ىفخن انارت له» :لاق مث ««هيبن هب تظفح امب هللا كظفح» :لاق قليللا

 نع ا ها لور لاف لاف كر م ا اا ضد عا کاو اف :تلق مث «بكار اذه :تلق

 .هرهظ يف سمشلاو « ياب هللا لوسر ظقيتسا نم لوأ ناكف ««انتالص انيلع اوظفحا» :لاق مث «هسأر عضوف «قيرطلا

 اهيف يعم تناك ةأضيمب اعد مث «لزن سمشلا تعفترا اذإ ىتح انرسف انبكرف ««اوبكرا» :لاق مث «نيعزف انمقف :لاق

 .اهئاضق ليجعت بابحتساو ةتئافلا ةالصلا ءاضق :باب «0) مقرب ملسم هاور .ءيش



 ام ا ماكحألا ةدمع حرش ماهقألا هنت

 .ةالصلا يف هعضوو يبصلا لمح مكح نايب :ثيدحلا عوضوم )1(

 :تاملكلا حرش (ب)

 .سانلا مؤي :ملسمل ةياور يفو ,رصعلا وأ رهظلا ةالص يأ : يلصي

 لماحو .يلصي لعاف نم لاحلا ىلع بصن عضوم يف ةلمجلا :ةمامأ لماح وهو
 ,هقتاع ىلع :ملسمل ةياور يفو e .نيونتلات

 ل يبنلا ناكو ةوبنلا دهع يف تدلو «عيبرلا نب صاعلا يبأ تنب يه و
 ءاهيلإ اهعفدف (يلإ يلهأ بحأ . ىلإ اهنعفدأل» :لاقف ,ةيده هيلإ تيدهأ لهبحي
 دعب اهجوزت مث .اهنم ةيصوب اعين ةمطاف ةافو دعب شن بلاط یبا نب يلع اهجوزت

 e ع ع يدرس

 ةنبا يه بنيزو « مرم هللا لوسر ىلإ اهبسن اهبسن فرشل اهمأ ىلإ اهبسن :بنيز تنب

 ,ةنس نوثالث مدني يبنللو تدلو .هدالوأ ربكأ :ليقو ىهتانب ىربك مو هللا لوسر

 0900 اهعنمو ,ةثعبلا نيح نم تملسأ .صاعلا ابأ اهتلاخ نبا اهجوزو

 تمدقو «لعفف اهليبس ىلخي نأ هيلع طرش ردب يف رسأ الو . مي هللا لوسر عم
 نم تس ةنس ةيبيدحلا ماع رافكلا ىلع تانمؤملا تمرح مث «ردب نم رهش دعب ةنيدملا

 اهدرف عبس ةنس مرحملا يف اهجوز ملسأ مث ,هنم اهحاكن خسفناف ةرجهلا

 عفد يتلا يهو ,ةرجهلا نم نامث ةنس لوأ يف ةنيدملا يف تيفوتو هيلع سو يبنلا

 . «هايإ اهترعشأ» :لاقو اهنلسغي نم ىلإ تام نيح هرازإ متو يبنلا
 تنب ريدقتلاو ,ةفاضإلا يف ةردقملا ماللا راهظإب بنيز ىلع فوطعم :صاعلا يبألو

 فانم دبع نب سمش دبع نب ىزعلا دبع نب عيبرلا نب , طيقل همساو فيل

 هتنبا مب يبنلا هجورو هل اًيفاصمو مدير يبنلل ايخاوم ناك إو يمشبعلا يشرقلا
 ؛ىباف اهقلطي نأ توكرشملا هنم بلط ملي ىبنلا ثعب املف :.ريسيب ةثعبلا لبق بتيز
 ىنثدح» :ربنملا ىلع وهو موي تاذ هيف لاق هيلع ىنثأو كلذ لإ يبنلا هل ركشف
 ۰ .ةرشع ىتنثا ةنس ةجحلا يذ يف ةنيدملا يف يفوت يل ىفوف يندعوو «ينقدصف

 .عكر اذإف :ةياور يفو .يلصي :هلوق ىلع ةفوطعم :دحس اذإف



 سضاستلا سسس دلا

 . ةيلاتلا ةعكرلا ىلإ دوجسلا نم يأ :ماق اذإو

 :يلامجإلا حرشلا (ج)

 تب ةنبا لماح وهو اًمامإ ساتلاب يلصي ناك ميلي يبلا نأ كلت ةداتق وبأ ربخب
 كلذ نإ :ليقو ءاّنانحو ةبحم هقتاع ىلع عنيت عيبرلا نب صاعلا يبأ تنب ةمامأ بنيز

 ىلع اهعضو دجس وأ عكر اذإو ءاهلمح ماق اذإ مري ناكو ءاهمأ ةافو نيح ناك

 . هتفأرو هقلخ نسح مامتو هتعيرش ريسيت ىلع لدي امم ؛ضرألا

 :ثيدحلا دئاوف (د)

 ١- هتساجن ققحتت مل ام ةالصلا يف هعضوو ىبصلا لمح زاوج .

 .ةالصلا لطبي ال كلذل هباشملا لمعلا نأ -؟

  -۳.نايبصلل هتفطالمو مو يبنلا قلخ نسح

 فرق ف



 ماسكحألا ةدمع حرش ماسيقألا هسينت

 © رشع عبارلا ثيدحلا ©
 الو .دوجسلا ىف اولدتعا» :لاق خسر يبنلا نأ : تاي كلام نب سنأ نع -۲

 ش . «بلكلا طاسبنا هيعارذ مكدحأ طسبي

 ا
 .(865) مقر ثيدحلا ىف هتمجرت تقبس هز كلام نب سنأ :يوارلا

 .دوجسلا ةئيه يف عورشملا نايب :ثيدحلا عوضوم ()

 :تاملكلا حرش (ب)

 .ةماقتسالاو لدعلا ىلع هيف اونوك :دوجسلا يف اولدتعا

 .ضرألا ىلع اهدمي :هيعارذ مكدحأ طسبي

 اطسبنتف ريدقتلاو فوذحم لعفل ردصم ىهو .هطاسبناك يأ :بلكلا طاسبنا

 .هنم ريفنتلا دصقل بلكلا ىلإ هتفاضإو .بلكلا طاسبنا

 :يلامجإلا حرشلا (ج)

 ثدحي امع دعابتلاو طاشنلا نم ةئيه لمكأ ىلع نوكي نأ ىلصملا نم بولطملا

 نأ كتاف كلام نب سنأ ربخي ثيدحلا اذه ىفو «ةالصلا ناكرأ عيمج يف لسكلا

 امهطسبي الو هيعارذ بصنيف ةئيه لمكأ ىلع دوجسلاب يتأي نأ يلصملا رمأ متي يبنلا
 .اذه ىف تاناويحلا سجنأ هباشيف بلكلا اعارذ طسبنت امك ضرألا ىلع ناطسبنتف

 :ثيدحلا دئاوف (د)

 .هيعارذ اًبصان ًالدتعم دجاسلا نوكي نأ دوجسلا ةئيه يف عورشملا نأ ١-

 .هنع ريفنتلاو دوجسلا يف ضرألا ىلع نيعارذلا طسب ةهارك ١-

 ةلاح ىف اميسال ناويحلاب هبشتي نأ هلضفو هللا همرك يذلا ناسنإلاب قيلي ال هنأ -۳

 .ةالصلا

 عضوو يع يبنلا دجس :ديمح وبأ لاقو .دوجسلا يف هيعارذ شرتفي ال :باب N مقرب قراخنلا هور د17

 عفرو ضرألا ىلع نيفكلا عضوو دوجسلا يف لادتعالا :باب «2597) مقرب ملسمو ءامهضباق الو شرتفم ريغ هيدي
 .دوجسلا يف نيذخفلا نع نطبلا عفرو نيبنحلا نع نيقفرملا



 س ةالصلا ىف ةنينأمطلا بوجو باب س

 هيجاني هبر يدي نيب مئاق نصار .ةلجعلا ماعو ينأتلاو رارقتسالا يه :ةنينأمطلا

 مسا اهعمجي هللا ةدابع نم ةعونتم ضاير يف وهف ءهوعديو هحبسيو همظعيو همالكب

 ىتح بارغلا رقن هتالص رقني نأ ىلصملاب قيلي ال ناك اذه لجأ نمف ؛(ةالصلا) دحاو

 ا هيت ارو هن فروا هيرو aS اذ[ ورب لاق دنت

 ينجيو اهمعط قوذي ىتح هسفن رورسو هنيع ةرقو هبلق ةحار ةالصلا ربتعيو ىنأتيو نئمطي

 رجألا نم ةيويندو ةينيد دئاوف نم ةالصلا ىلع هلوسرو هللا بتر ام هل ققحتف ؛اهرامث

 .اهباعصو رومألا قاشم ىلع نوعلاو ركنملاو ءاشحفلا نع ىهنلاو اياطخلا ريفكتو ميظعلا

 © لوألا ثيدحلا و

 مث ىلصف لجر لخدق دجسملا لخد مدي يا يبنلا نأ : هش ةريره يبأ نع -۳

 امك ىلصف عجرف (لصت مل كنإف نو :لاقف مب يبنلا ىلع ملسف ءاج

 e :لاقف مم ي يبنلا ىلع ملسف ءاج مث 7

 ىلإ تمق اذإ» : مو يع يبنلا لاقف «ينملعف هريغ نسحأ ال قحلاب كثعب يذلاو :لاقف

 عفرا مث اعكار نئمطت یتح عكرا مث «نآرقلا نم كعم رسيت ام أرقا مث ربكف ة ةالصلا

 مث ءاسلاج نئمطت ىتح عفرا مث ءادجاس نئمطت ىتح دجسا مث اًمئاق لدتعت ىتح

 . "اهلك كتالص يف كلذ لعفا مث ءادجاس نئمطت ىتح دجسا

 حرصا
 .(1/9) مقر ثيدحلا يف هتمجرت تقبس : تب ةريره وبأ :يوارلا

 . ةنينأمط الب ةالصلا مكح نايب :ثيدحلا عوضوم (أ)

 :تاملكلا حرش (ب)

 . يوبنلا دجسملا يأ :دحسملا لخد

 امو «رقسلاو رضحلا يف اهلك تاولصلا يف مومأملاو مامإلل ةءارقلا توجو :بأب VY)» £( مقرب يراخبلا هاور

 .ةعكر لك يف ةحتافلا ةءارق بوجو :باب «(۳۹۷) مقرب ملسم هاور «تفاخي امو «اهيف رهجي



 . يجرزخلا يراصنألا عفار نب دالخ وه :لجر لخدف

 . اهيف نئمطي ال ةفيفخ ةالص ىلص يأ :ىلصف

 . ةيناث ةرم ةالصلا لعف ىلإ دع :عجرا

 . اصف : هلوقل ليلعت ةلمجلاو . ةئزجم ةالص لصت مل يأ :لصت مل كنإف

 ( . اهيف نئمطي مل ىلوألا هتالصك يأ :ىلص امك
 هبلق يف خسرأ نوكيف ملعلا ىلإ هقوش دتشيل امإ ؛تارم ثالث هددر يأ :اًنالث

 . ركذتيف اًيسان نوكي نأ فوخل امإو «هلوبقل ىعدأو
 رابخألا يف قدصلا : قحلاو « لجو زع هللا وهو هب كلسرأ :قحلاب كثب يذلاو

 امنإو . هريغ نسحأ ال : هلوق مسقلا باوجو مسق فرح واولاو . ماكحألا يف لدعلاو

 ىلص امم نسحأ ىلصي نأ هعسو يف سيل هنأ دكؤيل ؛هريغ نسحي ال هنأ ىلع مسقأ

 ةراشإ هللاو : هلوق ٠ قحلاب كثعب يذلاو : هلوقب مسقأو ٠ عوجرلا مدع يف هل ارذع نوكيف

 . لجو زع هللا نم قحلاب اًئوعبم هنوكل ؛ مع يبنلا لوقي ام هلوبقل هدادعتسا ىلإ

 . ىلصتل تفقو :ةالصلا ىلإ تمق

 . مارحإلا ةريبكت يهو ربكأ هللا : لق :ربكف

 . كرهظ نحا :عكرا . كيلع لهس :كعم رسيت

 . كرهظ يأ :عفرا . رقتست :نئمطت

 فارطأو نيتبكرلاو نيفكلاو فنألاو ةهبجلا اهيلع اًعضاو ضرألا ىلإ وهأ :دجسا
 اا نيمدقلا

 . دوجسلا نم ضهنا :عفرا
 . مارحإلا ةريبكت ادع ام قبس ام لك :كلذ

 هتاولص دارملا نأ وأ هتالص تاعكر نم ىقب ام دارملا نأ لمتحي :اهلك كتالص يف



 ردو ل ؟١ مه

 ي جا حرشلا احل

 لجر لخدف سلجف موي تاذ هدجسم لخد سب يبنلا نأ هتاف ةريره وبأ ربخي

 هيلإ رظني متلي. يبنلا ناكو ا

 عجرا :لاق مث مالسلا هيلع درف مَ يبنلا ىلع ملسف ءاج هتالص نم ىهتتنا املف >

 مث اهيف نئمطي ال ةالص ىلوألا هتالص لثم ىلصف لجرلا عجرف .«لصت مل كنإف لصف

 لصف عجرا» : مديح يبنلا هل لاقف مالسلا هيلع درف هيلع ملسف يع يبنلا ىلإ داع

 ملعلا ىلإ هقوش دتشيل وأ اًيسان ناك نإ ركذتيل ؛تارم ثالث كلذ لعف «لصت مل كنإف

 ثعب يذلاب لجرلا مسقأف ا ا ا

 بلطو ,.هجولا اذه ريغ ىلع ةالصلا نسحي ال هنأ - ىلاعت هللا وهو - قحلاب مدي وَ يبنلا

 مث «ربكي نأ ةالصلا ىلإ ماق اذإ هرمأف مدي ىبنلا هملعف هملعي نأ : متلو ىبلا نم

 نئمطيو لدتعي ىتح عفري مث ءاعكار نئمطي ىتح عكري مث «نآرقلا نم هعم رسيت ام أرقي

 ةدجسلا دجسي مث ءاسلاج نئمطي ىتح عفري مث ءادجاس نئمطي ىتح دجسي مث .اًمئاق

 .اهلك هتالص يف كلذ لعفي مث ءادجاس نئمطي ىتح ةيناثلا

 :ثيدحلا دئاوف (د)

 .اهتداعإ: ماتو ةمذلا اهب ك ةلطار ةخئامتط نودي ةالئعلاا قا تا

 .اهنودب ةالصلا دقعنت ال نكر يهو E مارح إلا ةريبكت بوجو -؟

 ؛اهنسحي نمل ةحتافلا نيعتتو نكر يهو :تاريقلا نه رت ام'ةءارق نوع ےک

 . «نآرقلا مأب ارقي مل نمل ةالص الا : كو يبنلا لوقل

 ال ناكرأ يهو امهنيب سولجلاو نيترم دوجسلاو هنم مايقلاو عوكرلا بوجو ٤-

 .اهنودب ةالصلا حصت

 .هنودب ةالصلا حصت ال نكر يهو ناكرألا هذه يف ةنينأمطلا بوجو -ه

 مث «عوكر مث ,ةءارق مث «ريبكت مث مايق :ناكرألا هذه نيب بيترتلا دوجو -5

 حصت ال نكر وهو .ىرخأ ةرم دوجس مث «سولج مث .دوجس مث «هدعب مايق

 .هنودب ةالصلا

 )١( هتالص ىف ءىسملا ثيدح مساب :ثيدحلا اذه رهتشا كلذ لجأ نم .



 515 ماكحألا ةدمع حرش ماسيقألا هبينت

 ىلوألا ةعكرلا ىفف «مارحإلا ةريبكت ادع ام ةعكر لك يف ةتباث ناكرآلا هذه نأ -۷

 يسوي دعو جي حبسا

 توت يبنلا نأ فلؤملا لا :هيبنت (ه)

 :لاقف :ظفلبو .مالسلا هيلع درف : ظفلب نيحيحصلا يف تباث وهو

 : هنم دافتسيف مالسلا كيلعو

 ٠- مالسلا راركتب هراركتو مالسلا در ةيعورشم .

 فق



 شالا ل أ

 7 ةالصلا ىف ةءارقلا باب ب

 بابلا اذه يف -ىلاعت هللا همحر - فلؤملا ركذ دقو «نآرقلا ةوالت ةءارقلاب ديري

 ؟ارقي اذامبو ةبحتسملاو ةبجاولا ةءارقلا

 © لوألا ثيدح ا و

 أرقي مل نمل ةالص ال» :لاق ميم يبنلا نأ : تلخ تماصلا نب ةدابع نع -4

 . «باتكلا ةحتافب

 مر
 ءابقنلا نم ناك هتوف يجرزخلا يراصنألا سيق نب تماصلا نب ةدابع :يوارلا

 فلح علخو ءاهدعب امو ردب ةوزغ دهشو «ةبقعلا ةليل مشيا هللا لوسر اوعياب نيذلا

 يبنلا نيبو مهنيب يذلا دهعلا اوضقن نيح هنم هلوسرو هللا ىلإ أربتو ‹ عاقنيق ينب

 مهوقفيو نآرقلا مهوملعيل ؛ماشلا لهأ ىلإ ءادردلا يبأو ذاعم عم رمع هثعب « مو

 ةنس ةلمرلا يف تامو اهيف ءاضقلا ىلوت نم لوأ ناكو «نيطسلف يف ماقأف نيدلا 575

 . نيثالثو عبرأ

 . ةحافلا ةءارق نودب ةالصلا مكح نايب :ثيدحلا عوضوم ()

 :تاملكلا حرش (ب)

 . لفنلاو ضرفلا ةالصل لماش وهو ةئزجم ةالص ال يأ :ةالصال

 مام لاو درفنملا لمشيف ؛مومعلل وهو لوصوم مسا أرقي مل يذلل يأ :ًارقي مل نمل

 | . مومأملاو

 باتكلا نأل ؛هب تيمس ةروسلا رخآ ىلإ نيملاعلا بر هلل دمحلا يأ :باتكلا ةحتافب

 امو ءرفسلاو رضحلا يف اهلك تاولصلا يف مومأملاو مامإلل ةءارقلا بوجو :باب ء(۷۲۳) مقرب يراخبلا هاور -45
 ةحمافلا نسحي مل اذإ ةلآَو .هعكر لك يف ةحنافلا ةءارقف دن وجو : باب )€4 مقرب ملسمو «تفاخي امو «اهف رهجي

 .اهريغ نم هل رسيت ام أرق ؛اهملعت .هنكمأ الو



 ماكحألا ةدمع حرش ماهقألا سنت س

 يف بوتكم هنأل ؛هب يمس «نآرقلا باتكلاو  ةوالتلا اهب حتتفيو ةباتك اهب حتنفا
 . ضرألا ىف بتكيو ءامسلا

 :يلامجإلا حرشلا (ج)

 عوجرل ؛نآرقلا مأ ىمست كلذلو ؛ ميظع لضفو ريبك نأش اهل ةحتافلا ةروس
 نمو ؛هللا باتك يف ةروس مظعأو «يناثملا عبسلا يهو ءاهيلإ اهلك نآرقلا يناعم لوصأ
 وه اهف اهنسحي نمل ةالصلا نم ةعكر لك يف اهتءارق نيعتي يتلا ةروسلا يه تناك مث
 مل اذإ ؛ يزجت الو لبقت ال ةالصلا نأ كَم يبنلا نع ثدحي هت تماصلا نب ةدابع
 . باتكلا ةحتافب اهيف يلصملا أرقي

 :ثيدحلا دئاوف (د)

 ال نكر يهو ةعكر لك يف لصم لك ىلع ةالصلا يف ةحتافلا ةءارق بوجو ١-
 . اهنودب ةالصلا حصت

 عكار مامإلا كردأ اذإ مومأملا كلذ نم ىنثتسيو «ةالصلا لطبي اهتءارق كر 7
 يبأ ثيدحل ؛ةعكرلا هذه يف ةحتافلا هنع طقستو عكري مث ؛مارحإلل ربكيف

agوهو ةءازقلا  N 
 . ةحتافلا ةليضف ٣“
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 تت يبنلا ىلإ ىهتنا هني ةركب ابأ نأ : يئاسنلاو «دواد وبأو « يراخبلاو دمحأ هاور ام وه ةركب يبأ ثيدح )١(

 . ةياور يفو دعت الو صرح هللا كداز» : لاقف يي يبنلل كلذ ركذف ‹ فصلا لصي نأ لبق عكرف عكار وهو

 نم» : لاق فرصنا املف « ةعكرلا كردي نأ ديري رضحي وهو ةركب ىبأ لعن توص عمس تت ىبنلا نأ : دمحأل

 كش الو « كعم ةعكرلا ينتوفت نأ تيشخ : ا يبنلل لاق هنأ يناربطلا دنعو ءانأ : ةركب وبأ لاق ؟؟يعاسلا

 « كلذ لعف ام اهكردي نكي مل ولو ةعكرلا كاردإ وه فصلا لصي نأ لبق هعوكرو هيعس نم ةركب يبأ ضرغ نأ

 . اهئاضقب يع يبنلا هرمأل ؛ اهكردأ هنأ الولو



 ص وس ۲۱۹١

 © ىناتلا ثيدحلا و

 نيتعكرلا يف أرقي مي يبنلا ناك :لاق هيف يراصنألا ةداتق با نع أف

 ؛ةيناثلا يف رصقيو ىلوألا يف لوطي نيتروسو باتكلا ةحتافب رهظلا ةالص نم نييلوألا

 ىلوألا يف لوطي نيتروسو باتكلا ةحتافب رصعلا يف أرقي ناكو ءاّنايحأ ةيآلا عمسيو

 نم ىلوألا يف لوطي ناكو «باتكلا مأب نييرخألا نيتعكرلا يفو «ةيناثلا يف رصقيو

 . ةيناثلا يف رصقيو ءحبصلا ةالص

 مريع
 .(11) مقر ثيدحلا يف هتمجرت تقبس هذن ةداتق وبأ :يوارلا

 . ةالصلا يف ةءارقلا ةيفيك نايب :ثيدحلا عوضوم (أ)

 :تاملكلا حرش (ب)

 ىلع ابلاغ تلد اًعراضم ًالعف اهربخ ناك اذإو «صقان ضام لعف :ناك

 رافال

 . ةيناثلاو ىلوأألا دارملاو «ىلوألا ةينثت :نييلوألا

 رو ةعكر لك يف نيتعكرلا يف يأ نرش

 يف الإ ةلمسبلاب ةءودبم اهلبق امع ةلصفنم ةلقتسم نآرقلا نم تايآ :ةروسلاو

 ؛لافنألا ةروس ةيقب وأ ةلقتسم يه له مهيلع لكشأ مت ةباحصلا نأل ؛ةءارب ةروس

 . ةلمسب نودب امهنيب اولصفف

 . ةيناثلا ىلع اهتءارق يف ديزي :ىلوألا يف لوطي

 يمسو ةمالعلا ةغللا يف ةيآلاو . هفلخ نم اهعمسي ىتح اهب رهجي :ةيآلا عمسيو

 ءادتبا ةمالع هل نألو «هللا مالك نآرقلا نأ ىلع ةمالع هنأل ؛نآرقلا نم ءزجلا اهب

 . ءاهتناو

 .رصعلاو رهظلا يف ةءارقلا : باب )561١((« مقرب ملسمو ‹ رهظلا يف ةءارقلا : باب YY)» 0( مقرب يراخبلا هاور - ٥



 area ٠ YY ماكحألا ةدمع حش ماهقألا هبينت

 رسلا ةالص يف رهجي مسي يبنلا نأ ىنعملاو :تقو ىنعمب نيح عمج :انانيحأ
 .عمست ىتح نايحألا ضعب يف ةيآلاب

 . رصعلا ةالص ىف يأ :رصعلا يف

 .رصعلاو رهظلا يتالص نم ةعبارلاو ةثلاثلا يأ :نييرخألا نيتعكرلا يفو

 .اهيلإ عجرت نآرقلا يناعم لوصأ نأل ؛كلذب تيمس ةحتافلا يأ :باتكلا مأ

 :يلامجإلا حرشلا (ج)

 هنأب رجفلاو رصعلاو رهظلا ةالص يف مديح يبنلا ةءارق نع ياز ةداتق وبأ ربخي

 لك يف ةروسو باتكلا ةحتافب رهظلا ةالص نم نييلوألا نيتعكرلا يف أرقي ناك تت

 «تكاسب سيلو أرقي هنأ نيبيو «لفاغلا هبنيل ؛نايحألا ضعب يف ةيالاب رهجيو ةعكر
 ىوقأ نيلصملا نوكلو .دعب تأي مل نم اهكرديل ؛ىلوألا ةعكرلا يف لوطي ناك هنأو

 يف رصقيو «ىلوألا يف لوطي رجفلا يفو ءرصعلا ةالص يف لعفي ناك اذكهو ءاطاشن

 ةءارق ىلع ديزي الف رصعلاو رهظلا ىتالص نم نييرخألا نيتعكرلا ىف امأ ,ةيناثلا

 ۰ ظ | . ةحتافلا

 :ثيدحلا دئاوف (د)

 يف نييلوألا نيتعكرلا نم ةعكر لك يف ةحتافلا عم ةروس ةءارق ةيعورشم ١-

 .رصعلاو رهظلا يتالص

 .رجفلا ةالص يفو امهيف ةيناثلا ىلع ىلوألا ةعكرلا ليوطت ةيعورشم -؟

 رهظلا ىتالص نم نييرخألا نيتعكرلا يف ةحتافلا ىلع راصققالا ةيعورشم ٣-

 :.ريضعلاو

 ثيداحأ يف امك رصعلا كلذكو «رهظلا ةالص ةءارق ىف رارسإلا ةيعورشم -4

 .ىرخأ

 .اًنايحأ ةيرسلا ةالصلا يف تايآلا ضعبب رهجلا زاوج -6

OOO 
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 © ثلانلا ثيدحلا و

 برخملا يف أرقي مي يبنلا تعمس :لاق هاف معطم نب ريبج نع -5

 .روطلاب

 پا
 شيرق باسنأب اًملاع ناك هت يلفونلا يشرقلا يدع نب معطم نب ريبج :يوارلا

 ءادف يف ا E ىلع مدق «قيدصلا ركب يبأ نع بسنلا تذخأ :لاقو «برعلاو

 ءيش ريغ نم اوقلخ مآ ل ق غلب املف :لاق «روطلاب أرقي هعمسف ردب ىرسأ

 يبلق داك 177 :روطلا] ! «نورطيصملا مه ما 8 :هلوق ىلإ ١(٠ :روطلا) | (نوقلاخلا مه مأ

 حتفو ةيبيدحلا حلص نيب ملسأ مث ءهبلق يف ناميإلا رقو ام لوأ كلذو «اًحرف ريطي نأ

 .نيسمخو نامث ةنس تام «ةكم

 .برغملا ةالص يف ةءارقلا نايب :ثيدحلا عوضوم (أ)

 :تاملكلا حرش (ت)

 ىلع مدق نيح ملسي نأ لبق كلذ ناكو هتءارق تعمس يأ : مي يبنلا تعمس

 .ردب ىرسأ ءادف بلط يف م يبنلا

 .اهعيمج روطلا ةروسب يأ :روطلاب .برغملا ةالص يف يأ :برغملا يف

 :يلامجإلا حرشلا (ج)

 برو ءاّبلاغ لصفملا راصق ىلع برغملا ةالص ةءارق يف رصتقي ا يبنلا ناك

 ا يع يبنلا عمس هنأ هت معطم نب ريبج ربخي ثيدحلا اذه يفو ءاهيف ةءارقلا لاطأ

 . لصفملا لاوط نم يهو روطلا ةروسب برغملا ةالص يف أرقي

 :ثيدحلا دئاوف (د)

 .برغملا ةالص يف ةءارقلاب رهجلا ةيعورشم - ١

 . اًنايحأ اهيف ةءارقلا ليوطت ةيعورشم -؟

 ٦ - مقرب يراخبلا هاور )01١(( مقرب ملسمو «برغملا يف رهجلا :باب )511(.
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 © عبارلا ثيدحلا م

 ءاشعلا ىلصف ءرفس يف ناك يع يبنلا نأ : هش بزاع نب ءاربلا نع -31
 ان ورعب قيما احلا وای و او. وا نک ای ق
 . مع هنم ةءارق

 ا
 .(°۸) مقر ثيدحلا يف هتمجرت تقبس هب بزاع نب ءاربلا :يوارلا

 .رفسلا يف ةرخآلا ءاشعلا ةالص يف ةءارقلا نايب :ثيدحلا عوضوم ()

 :تاملكلا حرش (ب)

 . وه ام نيبتي مل :رفس يف

 . يئاسنلا هاور امك ىلوألا يه :نيتعكرلا ىدحإ

 نسحلا نوكيف ؛ةاورلا دحأ نم كشلل نوكت نأ لمتحي وأ :ةءارق وأ اتوص نسحأ
 نوكيف ؛ ةءارقو اًنوص نسحأ يأ عيونتلل نوكت نأ لمتحيو «توصلا وأ ةءارقلا يف امإ

 عجري توصلا نسح نأ ةءارقلا نسحو توصلا نسح نيب قرفلاو «امهيلك يف نسحلا
 جراخم ةاعارمو ءادألا ةفص نسح ىلإ عجري ةءارقلا نسحو ءاهئافصو ةمغنلا نسح ىلإ

 . كلذ وحنو فورحلا

 :يلامجإلا حرشلا (ج)

 يبنلا عمسف هرافسأ دحأ يف يع يبنلا عم ناك هنأ هلت بزاع نب ءاربلا ربخي
 ادحأ عمس امف؛ اهنم ىلوألا ةعكرلا يف ةرخآلا ءاشعلا ةالص يف نيتلاب أرقي بع
 . مع يبنلا نم ةءارق الو اًئوص نسحأ

 :ثيدحلا دئاوف (د)

 . رفسلا يف اههبشو نيتلاب ءاشعلا ةالص يف ةءارقلا ةيعورشم <|

 . نآرقلا ةءارق يف ءادألاو توصلا نيسحت ةيعورشم 1
 ؛رفسلا لاح ةالصلا يف ةءارقلا ففخي ناك ثيح دع. لا ةياعر نسخ ۴

 . ابلاغ فيفختلا ىلإ هادي ف رفاسملا نآل
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 © سماخ ا ثيدحلا و

 ارقي ناكف ؟ ةيرحس ىلع الجر تخت : كب يبلا نأ : عشا عب ةشئاع نع -7

 اک ر ا ؛ مهتالص يف هباحصأل

 نمحرلا ةفص اهنأل : لاقف هولأسف (؟كلذ عنصي ناك ءيش يأل هولس» : لاقف مسي

 . (هبحي هللا نأ هوربخأ) : مي يبنلا لاقف ءاهأرقأ نأ بحأ انأف «لجو زع

 وا
 . (۸*) مقر ثيدحلا يف اهتمجرت تقبس ةن ةشئاع نينمؤملا مأ :يوارلا

 ةالصلا يف ةنيعم ةروس ةءارق يف رارمتسالا مكح نايب :ثيدحلا عوضوم ()

 . لجرلا مسا ىف فلتخا دقو ( ًاريمأ هلسرأ :الجر ثعب

 لاق « ةئامعبرأ اهرثكأو «لاجر ةسمخ اهلقأ «دئاقلا اهثعبي شيجلا نم ةعطق :ةيرس

 يرسلا ءيشلا نم مهرايخو ركسعلا ةصالخ نونوكي مهنأل ؟ كلذب اومس : ةياهنلا ىف

 تفل

 # دحأ هللا وه لق # ةروس ةءارقب هتءارق ىهني : € دحأ هللا وه لق # ب متخيف

 .هولأسا يأ :هولس . طقف ةريخألا ةعكرلا ةءارق ىف امإو «ةعكر لك ةءارق ىف امإ

 .«دحأ هللا وه لقط ةءارق لضف :باب ((817) مقرب ملسمو ء(۰٤1۹) مقرب يراخبلا هاور -4
 صالخإلا ةروس نأل كلذو ؟ هدبعل ىلاعت هللا ةبحمل اًببس نوكي «صالخإلا ةروس ةبحم نأ مي هللا لوسر انربخأ

 .ديحوتلا لامكل ةنمضتم

 ناتعماجلا امهو ءصالخإلا يتروسب رتولاو رجفلا ةنس يلصي متيم يبنلا ناك :ىلاعت هللا همحر ةيزوجلا ميق نبا لاق

 .دصقلاو داقتعالا كيحوتو «ةدارإلاو ةفرعملا ديحوتو «لمعلاو ملعلا ديح وتل

 قلطمل ةيفانملا ةيدحألا نم ىلاعت برلل E «ةفرعملاو داقتعالا ديحوتل ةنمضتم «دحأ هللا وه لق ةروسف

 )7١5/1(. «داعملا داز” . .هوجولا نم هجوب ةكراشملا

 ا ووو كارلا ا ل ل ا

 .«نآرقلا ثلث لدعتل اهنإ هديب يسفن يذلاو) : تت هللا لوسر لاقف ءاهلاقتي لجرلا ناكو هل كلذ ركذف تت

 .(6 هل ا ا

(Y> 51 ا دازلا ٠ 



 = ماكحألا ةدمع حش ماهقألا هيت
 ٠ ةروسلا يأ :اهنأل .( دحأ هللا وه لق » ب متخي يأ :كلذ عنصي
 ءامسألا نم اهيف اب ىلاعتو هناحبس نمحرلا ةفصل ةنمضتم يأ :نمحرلا ةفص

 هللا ءامسأ نم مسا نمحرلاو . هللا تافص ريغل ركذ اهيف سيلو «تافصلا ىلع ةلادلا

 .اهمومعو هتمحر ةعس ىلع لاد

 :يلامجإلا حرشلا (ج)

 ًشويج امإ « ةجاحلا هبلطتت امبسح رافكلا لاتقل ؛ ثوعبلا ثعبي يع يبنلا ناك
 مهرومأ نوكت ال ىتح ؛ مهنيب مكحلاو مهريبدتل ءارمألا مهيلع رمؤيو «ايارس وأ

 مامإلا وه ريمألا نوكي اذهلو ؛ ًاريبدتو نيدو اًملع اهب مهموقأ ةرامإلل راتخيو ىضوف
 ةيرس ىلع ًالجر رمأ يع يبنلا نأ هل ةشئاع ربخت ثيدحلا اذه يفو .ةالصلا يف
 هبلق يف امل € دحأ هللا وه لقإ# ةروس ةءارقب هتالص ةءارق متخيف مهب يلصي ناكف اهثعب

 هباحصأ ربخأ دوهعم ريغ اذه ناك الو «هتافصو هئامسأو ىلاعت هللا ةبحم نم
 ؛ هولأسف 2كلذ عنصي ناك ءيش يأل هولس» : مهل لاقف عنصي ناك امب مي هلل هر

 هؤامسأ اهيلع تلد ىتلا ةميظعلا هللا تافص نم هتنمضت امل اهتءارق بحي هنأب مهربخأف

 . «هبحي هللا نأب هوربخأ» : لاقف « لاق امب هتيم يبنلا اوربخأف اهيف ةروكذملا
 :ثيدحلا دئاوف (د)

 . مهيلع مهدحأ ريمأتو رافكلا لاتقل ايارسلا ثعب ةيعورشم ١-

 . مهيلع ناطلسلا بحاص هنوكل ؛ مهيف ةمامإلاب قحأ مهريمأ نأ -؟

 . ةالصلا يف ةنيعم ةروس ةءارق يف رارمتسالا زاوج -1

 . 4 ٌدَحَأ هللا وه لق# ةروس ةليضف - 5

 هولس» : مي يبنلا لوقل ؛اهيلع مكحلا لبق رومألا يف تبثتلا ةيعورشم “°
 .«؟كلذ عنصي ناك ءيش يأل

 . لجو زع هللا نم ةبحملا تابثإ -1

OO 



 سضافغلا سلا

 © سداسلا ثيدحلا م

E kg ااا لا ع يبنلا نأ كي هللا دبع نب رباج نع “٩ 

 :ىعالإ *ىلعألا كبر مسا حبس# ١! هنإف ؟* یشغی اذإ ليللاو# «اهاحضو سمشلاو#

 .«ةجاحلا وذو فيعضلاو ريبكلا كءارو ىلصي

 عم ازغو ةبقعلا دهش ب ىملسلا يراصنألا مارح نب هللا دبع نب رباج :يوارلا
 “هتاوحخأ دنع نوكيل هوبأ هعنم او ردد ىتوزع ىوس هتاوزغ عيمج ا الا

 و كل “هتاوخأ دنع نوكت اًبيث ةأرما جوري دحأ يف هوبأ دهشتسا املف

 قلع ا ىفلا دم نقال ور هنا ا لر ىف تدخلا ےک ناك اھت

 .نيعبسو عبرأ ةنس ةنيدملا يف يفوت «ملعلاو ثيدحلا اهيف يقلي

 .اهب أرقي روس نايب :ثيدحلا عوضوم (أ)

 ةبقعلا دهش ٠ هت يجرزخلا يراصنألا سوأ نب ورمع نب لبج نبا وه :ذاعمل

 يعاد نميلا ىلإ هتايح رخآ يف كَم يبنلا هثعب ءاهدعب امو ردب ةوزغ دهشو ء«ةيناثلا
 ىلع رمع هالوو ‹ هت ركب ىبأ ةفالخ ىفف داعو هل اعدو «هعدوف اًضاقو اًملعمو

 نع ةرشع ينامث ةنس ساومع نوعاط ىف هماع نم تام مث « ةديبع ىبأ دعب ماشلا

 .اماع نيثالثو ةعبرأ

 . اله ىنعمب ضح ةادأ :الولف

 نم ءزج ةءارقلا نأل ؛ةءارقلا ىلع ةالصلا قلطأو كتالص ىف تأرق :تيلص

 . ةالصلا

 . خلإ ١ 1 . ىلعألا كبر مسا حبس ةروسب يأ : خلإ ...ىلعألا كبر مسا حبس# ب

 مقرب ملسمو “ينب اي انب تلوط : ديسأ ؤبأ لاقو ؛لوط اذإ همامإ اكش نم :باب ؛(1۷۳) مقرب يراخبلا هاور -4

 ٠ءاشعلا ىف ةءارقلا :ساب «(55060)



 ماكحألا ةدمع حرش مايفألا سنت ۲۲٦

 .خلإ . . .تيلص الولف : هلوقل ليلعت :يلصي هنإف

 كلب اهم كافل :كءارو

 .مايقلا لوط هيلع قشي يذلا نسملا :ريبكلا

 ضرم وأ لازه وأ رغصل ةوقلا فيعض :فيعضلا

 .فيفختلا ىلإ جاتحملا لغشلا وذ :ةجاحلا وذ

 :يلامجإلا حرشلا (ج)

 عم ىلصي نأ ىلع اصيرح ناكو ةملس ىنب هموقل امامإ هت لبج نب ذاعم ناك

 مث ءءاشعلا ةالص هعم ىلصي ناكف ام ا یر ت نم هديتي يبلا

 لمع باحصأ مهو مهب ليطي ناكو «مهل ةضيرفو ةلفان مهب اهيلصيف هموق ىلإ عجري
 جرخ مث هسفنل ىلصف لجر مهنم فرصناف ةرقبلا ةروسب ةليل تاذ حتتفاف ثرحو

 نأ هب رباج ربخي ثيدحلا اذه يفو < يع يبنلا ىلإ لجرلا هاكشف ذاعم هنم لوانتف

 «ىلعألا كبر مسا حبس# ب ارقي نأ ىلع فيفختلا ىلع ذاعم ثح ديلي يبلا

 ىلصي هنأب كلذ م ا للعو ؛# ئشغي اذإ ليللاو» (اهاحضو سمشلاو# [ ١ :ىلعألاإ

 .ةجاحلا بحاصو ةوقلا فيعضو نسلا ريبك نم فيفختلا ىلإ جاتحي نم هءارو

 :ثيدحلا دئاوف (د)

 (ىلعألا كبر مسا حبس ب اهيف أرقي نأ ءاشعلا ةالص يف عورشملا نأ ١-
o 

 .هفلخ نم ةاعارم مامولل عورشملا نأ -

 هيف ةمكحلا هجو فرعيل ؛هتلعب مكحلا نرقي ثيح ؛ ميم يبنلا ميلعت نسح -۳

QOR 
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 س رهجلا كرت باب ھ

 # ميحرلا نمحرلا هللا مسب وف ب

 نأل ؟ ةءارب ةروس ىوس هروس اهب حتتفت ؛ ىلاعت هللا باتك نم ةيآ : ةلمسبلا
 امهنيب اولصفف ؛ لافنألا ةروس ةيقب وأ ةلقتسم ةروس يه له مهيلع لكشأ خف ةباحصلا

 ٠ ةلمسب نودب

 ةأدتبملا ةروسلا نم وأ ةلقتسم ةيآ ةلمسبلا له :هللا مهمحر ءاملعلا فلتخا دقو

 . لوألا حجارلاو « نيلوق ىلع ؟ اهب

e6  

 اوناك ها رمعو ركب ابأو ديم يبنلا نأ : تت كلام نب سنأ نع ا

 ١ ال اب ل هسا سا نوف

Eأرقي مهنم ادحأ عمسأ ملف ؛  

 € ميحرلا نمحرلا هللا مسيل

 ب نوحتفتسي اوناكف « نامثعو ركب يبأو اسي يبنلا فلخ تيلص : ملسلو

 الو ةءارق لوأ يف € ميحرلا نمحرلا هللا مسيإ نوركذي ال € نيمّلاعْلا بر هلل دمحلإ»

 ( . اهرخآ يف

e 
 ؛ 651 مقر ثيدحلا يف هتمجرت تقبس هفت كلام نب سنأ :يوارلا

 :ثيدحلا عوضوم (أ)

 ٠ ةالصلا يف ةلمسبلاب رهجلا مكح نايب

 :تاملكلا حرش (ب)

 # نيملاعلا بر هلل دمحلا# ب ةيرهجلا ةالصلا ةءارق نوئدتبي :ةالصلا نوحتفتسي

 ٠*١ ةلمسبلاب رهجي ال: لاق نم ةجح باب“ (۳۹۹) مقرب ملسم هاور ٠



 ےک ماكحألا ةدمع حرش ماهفألا بنت

 ةياكح ىلع لادلا مضب يهو ةحتافلا ةروس ينعي ؛نيملاعلا بر هلل دمحلا ةءارقب يأ
E 

 ةدئافو ٠مهتفالخ لاح ةعامجلا ةالص يف مهفلخ يأ :نامثعو رمعو ركب يبأ عم
 . علم نيدشارلا هئافلخو متيم يبنلا ةنس هنأو “خسني مل قاب مكحلا نأ نايب مهركذ

 هذه ءافلخ لوأ هلت يميتلا يشرقلا رماع نب نامثع نب هللا دبع وه :ركب وبأف

 ناميإلا ىلإ قبس اهدعبو ةثعبلا لبق هبحاصو يع هللا لوسر ةفيلخ وهف “ةمألا
 يف هبحاص ناكف «هتبحصب رجاهو ةكمب هتماقإ لوط هعم رمتساو ٠ هتيم هللا لوسرب
 يف e اع يبنلا هفلختسا ٠كوبت يف هعم ةيارلا تناكو ءاهلك هتاوزغ دهشو “راغلا

 :هيف لاقو ‹ ميا ضرم نيح مهب ةالصلا يفو «ةرجهلا نم عست ةنس سانلاب جحلا

 تذختال ًاليلخ اذختم تنك ولو ركب وبأ هتبحصو هلام يف ىلع سانلا نمأ نإ

 ؛هيلإ عجرت نأ اهرمأف ةأرما هتءاج نيح هدعب هتمأ ىلع ةفيلخلا هنأ ىلإ راشأو (ركبابأ
 ينأف ينيدجن مل نإ :لاق ؛توملا ينعت اهنأك ؟كدجأ ملف تئج نإ تيآرآ :تلاقف

 اونفدي نأ لبق ةقالخلاب م ةباحصلا هعياب دقف ىلاعت هللا دارأ اذكهو . ركب ابأ

 يبنل ةفيلخ ةريسم نسحأ سانلا يف راسو «مايق ريخ ةفالخلا ءابعأب ماقف مساع يبنلا
 ةثالثو نيتنس ةفالخلا يف متأ نأ دعب نيقيلا هاتأ ىتح داهجلاو دجلاو مزحلاو حصنلا نم

 ثالث ةنس ةيناثلا ىدامج نم نيرشعلاو يناثلا يف ةنيدملا يف يفوتف «مايأ ةرشعو رهشأ

 عم اهم ةشئاع هتنبا ةرجح يف نفدو “ةنس نيتسو ثالث نع ةرجهلا نم ةرشع

 . يع ىبنلا ردص ءاذحب هسأرو هفلخ شيع يبنلا

 ءافلخ يناثو نينمؤملا ريمأ هت يودعلا يشرقلا ليفن نب باطخلا نبا وه :رمعو

 وع همالسإ يف ناكف «ةثعبلا دعب ةسداسلا وأ ةسماخلا ةنسلا يف ملسأ ؛ةمألا هذه

 هتيم يبلا ةرجه ىلع اًمدقتم ةنيدملا ىلإ رجاه رافكلا ىلع هتدشو هتوقل ؟نيملسملل

 ريخ سانلاب راسف ؛هنم دهعب هب ركب يبأ دعب ةفالخلا ىلوتو اهلك تاوزغلا دهشو
 «هدهع يف تاحوتفلا ترثكو “ركب يبأ دعب مايق ريخ ةفالخلا ءابعأب ماقو ةريسم

 لزي ملو «ةريزجلا يف نمألا بتتساو «هتفالخ ةدم لوطل ؟مالسإلا ةعقر تعستاو



 س حس ضاقلا سستا
 هنعط اديهش لتق نأ ىلإ داهجلاو دجلاو مزحلاو حصنلا نم هفلس ةريس سانلا يف ارئاس

 ةالص يف سانلاب ربك نأ دعب نيسأر يذ رجنخب ةؤلؤل وبأ :هل لاقي يسوجم مالغ

 ثالث دعب يفوتف «نيرشعو ثالث ةنس ةجحلا يذ رهش نم نيقب لايل عبرأل رجفلا

 هسأرو ركب يبأ فلخ ركب يبأو « مي ع يبنلا عم حشو ةشئاع ةرجح ىف نفدو «لايل

 غ ركب يبأ ردص ءاذحب

 ثلاثو نينمؤملا ريمأ هون يومألا يشرقلا صاعلا يبأ نب نافع نبا وه :نامثعو

 هجوزو «نيترجهلا رجاهو هين ركب يبأ دي ىلع ادق ملسأ «ةمألا هذه ءافلخ

 (نيرونلا اذ) يمسف .اعئتلف موثلك مأ اهتخأ هجوز تتام املف «ةيقر :هيتنبا متي يبنلا

 ىلإ مرم يبنلل ابودنم ناك نيح ةميركلا هديب ناوضرلا ةعيب مّ ا يبنلا هنع عياب

 ءايرك اًييح اًحمس ها ناك هدي نم اريخ نامثعل مدي یبنلا دي تناكف شیرق

 يف اهبصف رانيد فلأب ءاجو ءاهسالحأو اهباتقأب ريعب ةئامثالثب ةرسعلا شيج زهج

 ريمأ دعب ةفالخلاب عيوب .نيترم «مويلا دعب لعف ام نامثع رض ام» : متيم يبنلا رجح

 ريخ سانلا يف راسف ؛نيرشعو عبرأ ةنس مرحملا لوأ يف بب باطخلا نب رمع نينمؤملا

 ةجحلا يذ نم تيقب ةليل ةرشع ىتنثال ةعمجلا موي اديهش لتق نأ ىلإ هفلس دعب ةريسم

 هربقو هنم يقرشلا لامشلا يف عيقبلا يف نفدو «ةرجهلا نم نيثالثو سمح ةنس

 .مويلا ىلإ كانه فورعم

 قافتالا لصحيل ؛دحاو فحصم ىلع نيملسملا عمج ةميظعلا هنساحم نم ناكو

 .فالتخالاو قرفتلا لوزيو «فالتئالاو

 .عمسأ ملف :ةياور هديفت امك ارهج اهنوركذي ال يأ :هللا مسب نوركذي ال

 نأ دحأ مهوتي ال هنإف ؛ةغلابملا باب نم اذهو «ةءارقلا رخآ يأ :اهرخآ يف الو

 يتلا ةروسلا :ةءارقلا رخآب ديري نأ الإ .كلذ يفني ىتح ةءارقلا رخآ يف نوكت ةلمسبلا

 نوكيف ؛اهرخآو ةالصلا لوأ ةءارق ديري وأ .ةحتافلل ةبسنلاب اهرخآ اهنأل ؛ةحتافلا دعب

 .ةعكر رخآ يف الو ةعكر لوأ يف ال ىنعملا



 ماكحألا هدسمع حرش ماهفألا ددد < .١ | ج

 :يلامجإلا حرشلا (ج)

 رسمعو ركب يبأو مسي يبنلا فلخ ىلص هنأ هتاف كلام نب سنأ ربخي

 ى نيملاعلا بر هلل دمحْلا ب ةيرهجلا ةالصلا ةءارق نوحتتفي اوناكف ؛ مكي نآمثعو
 ىف الوب ا لأ ىف ا جاا نا هنأ و رج وس علا عملو

 . اهب رهجي نم هرصع يف ناك هنأ يطعت اذه همالك ةوقو ءاهرخآ

 :ثيدحلا دئاوف (د)

 ١ - ةيرهجلا ةالصلا ىف ةلمسبلاب رهجلا مدع ةيعورشم .

 نم كتابك ولد اهر الو ةعانتفلا رونا نه تسل ةلئفشملا نآدع؟

 . ةروسلاب رهجي نيح اهب رهجل ؛ ةروسلا

 . نآرقلا نم اهريغ نود ةحتافلاب ةالصلا ةءارق حاتتفا عورشملا نأ -۳

 فا



 — (بإ] حس صضاتلا ءس لأ

 س رهسلا دوجس باب د

 ةالصلا يف وهسلاو .ةالصلا يف وهسلا ببسب ناتعورشم ناتدجس وهسلا دوجس

 سفن E .ناسنإلا نم رايتخا ريغب هنأل ؛مثإ الو ةذخاؤم هيف سيلو نايسنلا

 وأ انيسُن نإ انذخاؤت : ال انير» :باوج ىف تلعف دق :ىلاعت هللا لاق دقو ءاهعسو الإ

 ؛باقعو ةذخاؤم هد اهتعاضإو اهكرت وهف ا نع ريسلا أمأ ۲۸١ :ةرقبلا] إ كانأطخأ

EI٠٤| :نوعاملاإ 4 نوهاس مهتالص نع مه نيذّلا ص َنيَلَصمْلل ليف »  

 :عاونآ ةعبرأ ةالصلا يف وهسلا ىف ةدراولا ثيداحألاو

 ا يبنلا نأ ةنيحب نب كلام نب هللا دبع هاور اميف كلذو «صقنلا يف :لوألا

 ا هركذيسو «لوآلا دهشتلا دهشتي ملو رهظلا مهب ىلص

 ا هي يبنلا نأ هيرب هيلا دوعسم نب هللا دبع هاور اميف كلذو «ةدايزلا يف :يناثلا

 تيلص :اولاق «؟كاذ امو» :لاق ؟ةالصلا يف ديزأ :هل ليق ملس املف ءاسمخ رهظلا

 .هيلع قفتم .ملس مث «نيتاجس دجسو «ةلبقلا لبقتساو .هيلجر ىنثف ءاسمخ

 ةريره يبآ ثيدح هيفو ءاهمتيف ركذي مث «هتالص مامت لبق ملسي نأ ةدايزلا نمو

 .فلؤملا هركذيسو نيتعكر نم ملسف يشعلا يتالص ىدحإ مهب ىلص مشيا يبنلا نأ
 ذلك ف ملي نييضفلا ل مكي يبنلا نأ هان نيصح نب نارمع ثيدحو

 جرخف ؛هعينص هل ركذف هللا لوسر اي :لاقف لجر هيلإ ماقف «هلزنم لخد مث «تاعکر

 ىلصف «معن :اولاق «؟اذه قدصأ» :لاقف «سانلا ىلإ ىهتنا ىتح هءادر رجي نابضغ

 .ملسم هاور .مّلس مث «نيتدجس دجس مث «مّلس مث ؛ةعكر
 .ةالصلا ءانثآ يف مالسلا داز ىلصملا نأل ؛ةدايزلا نم اذه ناك امنإو

 اميف كلذو ءامهدحأ هدنع حجرتي مل اذإ ؛ناصقنلاو ةداي زا ىف فشلا تلال

 ملف هتالص يف مكدحأ كش اذإ» :لاق ا يبنلا نأ ان ف يردخلا ديعس وبأ هاور

 نيتدجس دجسي مث «نقيتسا ام ىلع نبيلو «كشلا حرطيلف ءاعبرأ مأ اًنالث ىلص مك ردي

 اتناك عبرأل اًمامتإ ىلص ناك نإو هتالص هل نعفش اًسمخ یلص ناك نإف «مّلسی نأ لبق
 .ملسم هاور «ناطيشلل اميغرت

 س



 ماكحألا ةدمع حش مالالا يفت ےس ® س

 هاور امف كلذو ءامهدحأ هدنع حج رت اذإ ناصقنلاو ةدايزلا يف فليشلا :عبارلا

 رحتيلف هتالص يف مكدحأ كش اذإو» :لاق يع يبنلا نأ هتان دوعسم نب هللادبع

 «يراخبلل ظفللاو «هيلع قفتم «نيتدجس دجسي مث «ملسيل مث «هيلع متيلف .باوصلا
 هنأ ىري يذلا رحتيلف» :ىرخأ يفو «باوصلل كلذ ىرحأ رظنيلف» :ملسمل ةياور يفو

 . «باوصلا

 ه لوألا ثيدحلا م

 هللا لوسر انب ىلص :لاق هي ةريره يبأ نع نيريس نب دمحم نع ٠1-
 انأ تيسن نكلو ةريره وبأ اهامس :نيريس نبا لاق «يشعلا يتالص ىدحإ مدي

 اهيلع ًاكتاف دجسملا يف ةضورعم ةبشخ ىلإ ماق مث ءملس مث «نيتعكر انب ىلصف :لاق

 ناعرسلا تجرخو «هعباصأ نيب كبشو «ىرسيلا ىلع ىنميلا هدي عضوو نابضغ هنآك

 لجر موقلا يفو «هاملكي نأ اباهف ءرمعو ركب وبأ موقلا يفو «ةالصلا ترصق :اولاقف

 ؟ةالصلا ترصق مأ تيسنأ !هللا لوسر اي :لاقف «نيديلا وذ :هل لاقي «لوط هيدي يف

 :اولاق 2؟نيديلا وذ لوقي امكأ» : مي لاقف «رصقت ملو سنأ مل» : هي لاقف

 مث «لوطأ وأ «هدوجس لثم دجسو «ربك مث «ملس مث «كرت ام ىلصف مدقتف «معن

 اعرف « ربكف هسأر عفر مث .لوطأ وأ هدوجس لثم دجسو ربك مث ءربكف هسأر عفر

 .ملس مث :لاق نيصح نب نارمع نأ تئبنف :لاق ؟ملس مث «هولأس

 ا
 :نايوارلا

 ةنس تام نيعباتلا نم تبث ةقث كش كلام نب سنأ ىلوم نيريس نب دمحم - ١

 .ةئامو رشع

 .(۷۹) مقر ثيدحلا يف هتمجرت تقبس . هيلاَف ةريره وبأ -؟

 . هتالص مامت لبق اًيسان ملس نم مكح نایب :ثيدحلا عوضوم (أ)

 .هل دوجسلاو ةالصلا يف وهسلا :باب ((01/1) مقرب ملسمو «لوطأ وأ



 :تاملكلا حرش (ب)

 . ةنيدملا يف كلذ ناكو .ةالصلا يف انمأ :انب ىلص

 . بورغلا ىلإ لاوزلا نم يشعلاو .رصعلا وأ رهظلا امإ :يشعلا يتالص ىدحإ

 . هتلبق يف تناكو اضرع ةعوضوم :دجسلملا يف ةصورعم

 . اهيلع دمتعاف :اهيلع أكتاف

 . هركف شوشتو هضابقنا يف نابضغلا هبشي :نابضغ هنأك

 . ىرسيلا هفك ىلع ىنميلا هفك يأ :ىرسيلا ىلع ىنميلا هدي

 ؛ ضابقنالاو مغلا تامالع نم وهو ,ضعب يف اهضعب لخدأ :هعباصأ نيب كبش
 . ةالصلا رظتني نم هنع يهن اذهلو

 نم جورخلا نوعرسي نيذلا لئاوألا : ءارلاو نيسلا حتفب :ناعرسلا تجرخو

 . دجسملا

 . ضعبل مهضعب لاق : يأ ,ناعرسلا يأ :اولاقف

 . داصلا مضو فاقلا حتفب وأ ,داصلا رسكو فاقلا مضب :ترصق

 . نيتعكر ىلإ تصقن : ماهفتسالا ةزمهب ترصقأ :ةياور يفو

 . نيلصملا يأ :موقلا يفو

 . )٠١١( مقر ثيدحلا ىف امهتمجرت تقبس :ةقبن رمعو ركب وبأ

 . اميظعتو ًالالجإ افاخ :اباهف

 . ةيواعم نمز ىلإ شاع ميلس ينب نم يزاجح وه :لجر

 . هدي عيمج وأ هعباصأ وأ هيفك يف يأ :هيدي يف

 . ةقلخلا يف دادتما : ءاطلا مضب :لوط

 ا 1 يبنلا نأ ةياور يفو « كلذب سانلا هبقلي يأ :نيديلا وذ هل لاقي



 = ماكحألا ةدمع حرش ماهفألا هنت
 ةالصلا مات لبق تملسف تلهذأ كيسا

 . نيتعكر ىلإ تدر :ةالصلا ترصق مأ

 . هيو يبنلا يأ :لاقف

 يبنلل لاق دق ناكو ؟نيديلا وذ لوقي امك رمألا يأ :؟نيديلا وذ لوقي امكأ
 يذ لوق فذحف ؛ارصقت ملو سنأ مل» : مي يبنلا لاق نيح تيسن دق ىلب : ا

 . ةياورلا ا

 امك هالصم ىلإ دجسملا ةلبق يف ةضورعملا ةبشخلا دنع نم يع يبنلا يأ :مدقتف

 . نيتيقابلا نيتعكرلا ىلصف هماقم ىلإ لسي هللا لوسر عجرف : لاق دواد يبأل ةياور يف

 . ةالصلا سفن يف هدوجس يأ :هدوجس لثم

 لثم هنأ ققحتأ : ىنعملاف قيقحتلل : ليقو . لب ىنعمب : بارضإلل وأ :لوطأ وأ

 . لوطأ نكي مل نإ هدوجس

 . نيريس نب دمحم ةاورلا لأس ىأ :هولأس

 ؟وهسلا يتدجس دعب ينعي «ملس مث :ةريره وبأ لاق له : يأ :ملس مث
 . مهلاؤس ىلع اًباوج نيريس نبا يأ :لاق

 نع بلهملا يبأ نع ةبالق يبأ نع ءاذحلا دلاخ :هأبن يذلاو . تربخف :تئبن

 .نيصحت نبا نارمع

 .(814) مقر ثيدحلا يف هتمجرت تقبس :نيصح نب نارمع نأ

 . وهسلا يتدجس دعب ميڪ يبنلا يأ :ملس مث

 مالس ةصق يف هنأ لمتحيو ءاهسفن ةصقلا هذه يف هنأ لمتحي اذه نارمع لوقو

 . بابلا ةمدقم يف اهانركذ يتلا رصعلا نم ثالث نم ميا يبنلا

 :يلامجإلا حرشلا (ج)

 ىدحإ مهب ىلص مثيل يبنلا نأ ةريره يبأ نع نيريسس نب دمحم ثدحي
 دمحم ىسن نكلو د .رصعلا وأ رهظلا امإ .يشعلا يتالص
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 ةلبق يف ةضورعم ةبشخ ىلإ ماق مث «نيتعكر ىلص نيح ا٤ ملسف «نيريس نبا

 نميألا هدخو .ىرسيلا هفك ىلع ىنميلا هفك عضوف «نابضغ هنأك اهيلع أكتاف «دجسلملا

 نم -ملعأ هللاو -رثأتلا اذه نأكو «هعباصأ نيب كبش دقو «ىرسيلا هفك رهظ ىلع

 ررقيو «مهنم ضعب مهفتسي دجسملا باوبأ نم نوعرسملا جرخو «هتالص ناصقن لجأ

 باهو يسن مدع يبنلا نأ مهلابب رطخي ملو ءترصق دق ةالصلا نأ رخآلا ضعبلا

 اذه هنم اودهاش دقو اميسال ءاميظعتو ًالالجإ مساع هللا لوسر اوملكي نأ سانلا

 اذهب اًقورعم ناكو «نيديلا اذ ب يبنلا هوعدي لجر هملك ىتح ضابقنالاو رثأتلا

 لك نأل ؛امهدحأب مزجي ملو ؟ةالصلا ترصق مآ تيسنأ !هللا لوسر اي :لاقف «بقللا

 لجق ملس نوكي نأ ثلاثلا لامتحالا ركذي ملو «دهعلا كلذ يف لمتحم امهنم دحاو

 ءامهنم الك م ىفنف ب يبنلا قح ىف لمتحي ال هنأل ؛اركاذ ادماع اهماق

 نأ هنيقي ىلع ءانب ةالصلا رصقل هيفنو «ةالصلا .متأ هنأ هنظ ىلع ًءانب نايسنلل هيفن ناكو

 اذهلو «ايسان نوكي نأ نيعت نيقي نع رصقلا ىفتنا املف ءريغتي مل ةالصلا ماَمتإ مكح

 ؛ هب ذخأي ملو هلوق نع ةباحصلا ميا يبنلا لأسف ؛تيسن دق ىلب :نيديلا وذ لاق

 املف هلوق حجري ام جيم يبنلا بلطف ةالصلا مامتإ نم هنظي ناك ام ضراعي هنأل

 ناكم ىلإ ةبشخلا دنع هماقم نم يم مدقت ؛نيديلا وذ لاق ام ةباحصلا تبثأ

 دوجسلا دنع امهيف ربكف نيتدجس دجس مث «ملسو هتالص نم ىقب ام ىلصف «هالصم

 الثل ؛مالسلا لبق دجسي ملو «ملس مث «لوطأ وأ ةالصلا يف هدوجس لثم عفرلا دنعو

 .وهسلا يتدجس ةدايزو ءاهئانثأ يف مالسلا ةدايز :ناتدايز ةالصلا يف عمتجي

 :ثيدحلا دئاوف (د)

 .ةدئاف نيسمخو ةئام نم رثكأ ءاملعلا ضعب هنم طبنتسا دئاوفلا ريثك ثيدحلا اذه

 هاف نمت

 ال نكل ءرشبلا ةعيبط نم نايسنلاو رشب هنأل ؛ ميم يبنلا نم نايسنلا عوقو - ١

 . غالبلا هيضتقي ام فلاخي هجو ىلع كلذ رمتسي

 ١ - مكي هباحصأ بولق ىف هتبيهو سيب ىبنلا ةمظع .



 تحسس )۳٦ هد ست ماسكحألا ةدمع حرش مايقألا هست

 اهمامتإ هيلع بجو ؛اًبيرق ركذ وأ ركذ مث هتالص مامت لبق ايسان ملس نم نأ ۳
 ةالصلا نأ نقيتي نأ لبق هعضوم نم هلاقتنا وأ همالك كلذ نم عنمي الو ءاروف

 . متت مل
 دنع ربكي هتالص مامت لبق اًيسان ملس نم ىلع وهسلل نيتاجس بوجو -4

 . ةالصلا نم همالس دعب دوجسلا لحمو امهدعب ملسيو هنم عفرلاو دوجسلا

 ىتح هفالخ نظي ناك اذإ نيمومأملا نم دحاو لوق ىلإ عجري ال مامإلا نأ -4

 . هريغ نم تبثتي

SÊةالصلا دعب دجسملا يف عباصألا كيبشت زاوج . 

 . ههركي ال ناك اذإ هبلقب ناسنإلا ركذ زاوج ۷
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 تح | کس

 © ىناثلا ثيدحلا م

 نأ : ثل يبنلا باحصأ نم ناكو ,ةنيحب نب كلام نب ءلإ دبع نع -۲

 نيتدجس دحسف ,سلاج وهو ربك هميلست سانلا رظتناو ةالصلا ىضق اذإ ىتح هعم

 .ملس مث لسي نأ لبق
 حرشلا

 .289) مقر ثيدحلا يف هتمجرت تقبس .ةنيحب نب كلام نب هللا دبع :ىوارلا

 .ةالصلا يف لوألا دهشتلا يسن نم مكح نايب

 نم ضرغلاو ,ةنيحب نب كلام نب هللا دبع يأ : ثب ىبنلا باحصأ نم ناكو

 عمتجا نم : يباحصلاو . مكي ىبنلا باحصأ نم هنوكب هيلع ءانثلا راهظإ ةلمحلا هذه

 .كلذ ىلع تامو هب اًنمؤم ثل ىبنلاب

 .رهظلا ةالص مهب ىلص يأ :رهظلا مهب ىلص

 .ةثلاثلا ىلإ امهنم يأ :نييلوألا نيتعكرلا ىف

 . ميلستلا ادع ام اهنم عرف :ةالصلا ىضق

 :يلامجإلا حرشلا (ج) -

 ملو نيتعكرلا نم ماق مكي يبنلا نأل ءاّبجاو لوألا دهشتلا ري مل نم :باب (97946) مقرب يراخبلا هاور - ۲

 ١ .هل دوجسلاو ةالصلا يف وهسلا :باب )0٥۷۰(« مقرب ملسمو .عجري



  ماكحألا ةدمع حرش ماسهقألا بزا a حج ۳۸ کک

 .ملس مث :لوالا ديشتلا كرتب لصح

 :ثيدحلا دئاوف (د)

 نم نايسنلاو ,نايسنلا نم هنأل ؛ مديح ىبنلا نم ةالصلا يف وهسلا عوقو ١-

 اك
 هربجيو هيلإ عجري مل ؛ةثلاشثلا ىلإ ماق ىتح لوألا دهشتلا يسن نم نأ ۴

 .وهسلا دوجس هربجي ال نكرلا نأل ؛هركري سل لوآلا دهشتلا نأ ۳
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 يلا سصضاستلا ء مح أ

 س ىلصملا يدي نيب رورم ا باب هپ
 ىلإ هنيمي نم هيمدقو هدوجس ىهتنم نيب اميف روبعلا وه : ىلصملا يدي نيب رورملا

 ؛ هتالص يف هيلع شيوشتو ىلصملا ىلع ةيانج هيفو «هنيمي ىلإ هلامش نم وأ هلامش

 © لوألا ثيدحلا م

 هللا لوسر لاق : لاق هيثم يراصنألا ةمصلا نب ثراحلا نب ميهج يبأ نع *١١-

 اريخ نيعبرأ فقي نأ ناكل مثإلا نم هيلع اذام يلصملا يدي نيب راملا ملعي ول» :

 . هيدي نيب رمي نأ نم هل

 اوا ارهش وأ موي نيعبرأ يردأ ال : رضنلا وبأ لاق

 ةراشإلا عنم :باب (2001) مقرب ملسمو «يلصملا يدي نيب ةراشإلا مثإ :باب ء(۸۸٤) مقرب يراخبلا هاور - ۳ ١
 .٠ يلصملا يدي نيب

 يراخبلا هاور .هءارو هنزل ءاهيلإ ىلصف ةبرح هيدي نيب زرغ ؟ هب رتتسي ءيش هيف سيل ءاضف يف 0 اذإ ناكو

 .يراخبلا هاور .اهيلإ يلصيف هتلحار -اضرع اهلعجي :يأ-ضّرعي ناك اًنايحأو «ملسمو

 :يلي ام ةرتسلا نم ةمكحلاو )١/ 1۷١(: «عتمملا حرشلا يف ىلاعت هللا همحر نيميثع نبا خيشلا لاق

 .اهئارو نم دحأ رم اذإ اهنالطب وأ «ءرملا ةالص ناصقن بجحت :ًالوأ

 بجحو هبلق روضح ىلع يلصملا نيعت اهنإف مرج اهل :يأ ةصخاش تناك اذإ اميسال ءيلصملا رظن بجحت اهنأ :اًيناث

 ٠ هرصب

 رع لوسرلا يدهل اًعابتا وأ ء«هلوسرو هلل الاثتما ناکام لكو «هيدهل اًعابتاو ع ىبنلا رمأل ًالاثتما اهيف نأ :اًنلاث

 ٠ رح هنإف

 ئناه نبا لاق .ريبكلا دجسملا يف ولو درفنملاو مامإلل اهنم دب ال ةرتسلاو :تلق» :ىلاعت هللا همحر ينابلألا خيشلا لاقو
 ةرتس يدي نيب سيلو يلصأ انأو موي ( دمحأ مامإلا ينعي) هللا دبع وبأ ینآر :25357/1) محا مامإلا نع هلئاسم يف

 ال هنأ ىلإ مامإلا نم ةراشإ هيفف :تلق .(لجرب ترتتساف ءيشب رتتسا :يل لاقف - عماجلا دجسملا ىف هعم تنكو -

 دجاسملا ةمئأ نم نيلصملا ريهامج هب لخأ امم اذهو ..قحلا وهو «ريبكلاو ريغصلا دجسملا نيب ةرتسلا ذاختا يف قرف

 هذه بجر ىف ةرم لوأل اهيف فاوطتلا ةصرف يل تحيتأ ىتلا ةيدوعسلا اهنمو ءاهتفط يتلا دالبلا لك ىف مهريغو

 نيمرحلا لمشت اهنإو ءاهماكحأ مهل اونيبيو ءاهيلع مهوثحيو اهيلإ سانلا اوهبني نأ ءاملعلا ىلعف «(ه١٠4١) ةنسلا

 )۸۳١۸۲(. «ةالصلا ةفص» .ها .«اًضيأ نيفيرشلا



 ا J 0 ماسكحألا ةدمع حرش مامفألا بينت =

 ةفالخ ىف يفوت مهني بعك نب يبأ تخأ نبا وهو فورعم يباحص هو يراجنلا

 . هضم ةيواعم

 . يلصملا يدي نيب رورملا مكح نايب :ثيدحلا عوضوم (أ)

 : هلوق طرشلاو .اهطرش عانتمال اهباوج عانتما ديفتو طرش فرح :ول :ملعي ول
 . فقي نأ راتخال :هريدقت فوذحم :ليقو ,ناكل :هلوق باوجلاو .ملعي

 . سكعلاب وأ لامشلا ىلإ نيميلا نم رباعلا :راملا

 .هدوجس ىهتنم ىلإ هيمدق نم همامأ : يلصملا يدي نيب

 . ةبوقعلا نم :مثإلا نم

 ردصم ليوأت يف اهدعب امو نأو .يلصملا غارف ارظتنم اًمقاو ىقبي يأ :فقي نأ

 .ناك مسا

 ناك رخ «يبضنلاب :اريخ

 دحأو نيعباتلا راغص نم هللا ديبع نب رمع ىلوم ةيمأ نب ملاس وه :رضنلا وبأ لاق

 .ةئامو نيرشعو عست ةنس تام <« هللا همحر مامإلا خويش

 نيحيحصلا ريغ ىف درو دقو «لوقلا اذه هنع لقنو «كلام هنع ثيدحلا ىور دقو

 .ةنس نوعبرأ كلذب دارملا نأ ىلع لدي ام

 :يلامجإلا حرشلا (ج)

 يدي نيب رورملا نم رذح هنأ يع ىبنلا نع هلت ثراحلا نب ميهج وبأ ربخي
 هتالص نم يلصملا غارف ًرظتنم هفوقو ناكل ؛هرورمب هيلع اذام ملعي ول راملا نأب يلصملا
 . هيدي نيب راملا ىلع ام هل لصحيف هيدي نيب رمي نأ نم هل اريخ نيعبرأ

 :ثيدحلا دئاوف (د)

 ١- يلصملا يدي نيب رورملا مير .

 .رمي الو ةنس نيعبرأ فقي نأ راتخال ؛هملع ول اًميظع اًمثإ راملا ىلع نأ -؟



 . هتلبق نيبو هنيب ةلوليحلاو ىلصملا ةمرح ميظعت -۳

 يف لاق .ملسم الو .يراخبلا حيحص يف سيل مئثإلا نم : هلوق :هيبنت (ه)

 تاياورلا نم ءيش ىف اهرأ ملو «اهنودب تاج رختسملاو الا يقاب هأور اذكو : حتفلا

 , ها . نيحيحصلا ىف اهنأ هماهيإ ىف ةدمعلا بحاص ىلع بيع دق هنأ ركذو ءافاطو

Lele. 



 = ماسكحألا ةدمع حرش ماهفألا هست
 م ىناثلا تيدحلا م

 ىلص اذإ» :لوقي تت ىلا تحمس : لاق هون يردخلا ديعس يبأ نع -*4

 ىبأ نإف .هعفديلف هيدي نيب زاتجي نأ دحأ دارأف سانلا نم هرتسي ءيش ىلإ مكدحأ

 .(ناطيش وه امنإف .هلتاقيلف

 خرجا
 هيل يجرزخلا يراصنألا يردخلا نانس نب كلام نب دعس :ديعس وبأ :يوارلا

 ظفح .ًريغص اهلبق ناكو «قدنخلا ةوزغ اهلوأ ةوزغ ةرشع ىتنث متم يبنلا عم ازغ
 يف نفدو يفوت «مهئالضفو راصنألا ءاملع نم ناكف ءاريثك اًملع مع يبنلا نع

 . نيعبسو عبرأ ةنس عيقبلا

 . ىلسللا يدي نييبوورلا دازأ قع عصي اه نا :ثيدحلا عوضوم ()

 :تاملكلا حرش (ب)

 . هتالص يف همامأ اًئيش لعج يأ :ءيش ىلإ مكدحأ ىلص اذإ

 . مهنيبو هنيب لوحي :سانلا نم هرتسي

 .رمي :زاتحي

 . هترتس نيبو هنيب هنم اًبيرق :هيدي نيب

 . هرحن ىف عفديلف :ملسمل ةياور يفو ءرمألل ماللاو هحنيلف :هعفديلف

 . عجريو عفدني نأ عنتما :ىبأ نإف

 . رمألل ماللاو ةدشب هعفاديلف :هلتاقيلف

 : عوجرلاو عافدنالا نع عنتمملا : يأ :وه امنإف

 «ةبعكلا ىفو «دهشتلا 7 اوم رمع نبا درو هيدي نيب رم نم ىلصملا درب تاب (EAY)» مقرب يراخيلا هاور - ١١

 .يلصلملا يدي نيب ةراشإلا عنم :باب )٥۰٥(« مقرب ملسمو هلتاقف هلتاقت نأ الإ ىبأ نإ :لاقو



 د |[, بھ (E يس للا

 ءاهصيقنت وأ هتالص داسفإو نولصملا ىلع نسيوشتلا ةلواحل ناطيشلا لثم :ناطيش

 .هتعفادم ىلع ثحلا اهنم ضرغلاو ليلعتلل :«ناطيش وه امنإف» ةلمجو

 ءيش ىلإ ىلص نم رمأي مسي يبنلا عمس هنأ ثنين يردخلا ديعس وبأ ربخي
 ؛عجريو «عفدني نأ عنتما نإف «هيدي نيب زاتجي نأ دارأ نم عفدي ن: سالا سة ريع

 هدسفي هرورم نإ ثيح ناطيش هنأب كلذ ب للعو «عفدنيو عجري ىتح ةدشب هعفاد

 .اهصقني وأ هتالص ىلصملا ىلع

 :ثيدحلا دئاوف (د)

 .سانلا نم هرتسي ءيش ىلإ ىلص نم يدي نيب رورملا دارأ نم عفد ةيعورشم ١-

 .ناطيش هنآل ؛هلتاق ىبأ نإف .لهسألاف لهسألاب نوكت هتعفادم نأ -9

 نم رورملا نال ؛سانلا نم هرتسي ءيش ىلإ ىلص نم يدي نيب رورملا ميرحت -۳
 . ناطيشلا لمع

 .اهتحلصمل ةالصلا ىف ةكرحلا ةيعورشم - 4

 يلصي هنوكب عورشم ىلصملا يدي نيب رورملا دارأ نم عفد نأ :ثيدحلا رهاظ (ه)

 درو دقو «سانلا نم هيمحت ىتلا ةرتسلا كرتب طرفم هنأل ؛هعفادي الف الإو ةر لأ

 رمع نبا ثيدح نم ملسم حيحص ىفو «طورش نودب يراخبلل ةياور يف ثيدحلا

 ىبأ نإف هيدي نيب رمي ادحأ عدي الف يلصي مكدحأ ناك اذإ» :لاق مب يبنلا نأ نبت

 .ةرتس ىلإ هتالص طرش هيف سيلو ««نيرقلا هعم نإف هلتاقيلف
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 :6 ” ماكحألا ةدسع حرش ماسهفألا هنت

 ه ثلاثلا ثيدحلا ©

 ذئموي انأو ناتأ رامح ىلع اًبكار تلبقأ : لاق غيظ سابع نب هللا دبع نع -65

 ثنين :تورهف رادخج۔ ريغ ىلإ ئم اتا نافع وع هللا لوسرو مالتحالا تزهان دف

 كلذ ركني ملف ؛فصلا يف تلخدو عترت ناتألا تلسرأف تلزنف فصلا ضعب يدي

 .دحأ ىلع

 ا
 .(۸۲) مقر ثيدحلا يف هتمجرت تقبس : غب سابع نب هللا دبع :يوارلا

 :ثيدحلا عوضوم (آ)
 .ةالصلا يف فوفصلا يدي نيب رورملا مكح نايب

 0 :تاملكلا حرش (ب)

 . 0 يبنلا ىلإ هلحر ناكم نم يأ :تلبقأ

 .ريمحلا ىثنأ :ناتأ

 . تبراق :تزهان

 :ةلمجلا هذه نم ضرغلاو اًبيرقت ةرشع ةسماخلا وهو «مالتحالا نس يأ :مالتحالا

 .ةنس ةرشع ثالث وحن هنس تناك ذإ ؛أطخأ ول هيلع راكنإلل لهأ هنأ نايب

 , ايادهلا ءامد هيف ىنمت هنأل ؛ كلذب يمس .جحلا رعاشم نم ناكم مسا :ىنمب

 .رحنلاو حبذلاب قارت يأ

 .رادج ريغ ةرتس ىلإ :ليقو .ةرتس ريغ ىلإ :رادج ريغ ىلإ

 .ىلصملا ةرتس :باب )0١( مقرب ملسمو ؟ريغصلا عامس حصي ىتم :باب () مقرب يراخبلا هاور - ٥

 نمل ةرتس وهو ؟ةصاخ هل ةرتس يه مأ هفلخ نمل ةرتس اهسفنب مامإلا ةرتس له اوفلتخاو :ىلاعت هللا همحر ىضاقلا لاق

 رورملا نمأي ال عضوم يف ناك اذإ ةعورشم ة ةرتسلا نأ فالخ الو :لاق ,ةرتس ىلإ نولصم مهنأ ىلع قافتالا عم هفلخ
 ةعورشم اهنأ انبهذمو كلام بهذم يف نالوق امهو .هيدي نيب رورملا نمأي عضوم يف ناك اذإ اوفلتخاو هيدي نيب
 .ثيداحألا تءاج امك .هتالص داسفإل ضرعتلاو رورملا ناطيشلا عنمتو هرصب نوصت اهنألو ؛ثيداحألا مومعل اًقلطم
 .((5؟4/5١) ملسم حرش



 . لوألا فصلا هب دارملاو « هنم اًبيرق همامأ :فصلا ضعب يدي نيب

 . :تفلظأ :تلسوأ

 . تءاش ثيح ىعرت :عترت

 . ناتألا يلاسرإو فصلا ضعب يدي نيب يرورم يأ :كلذ ركني ملف

 ا خللا
 رامح ىلع ابكار هلحر نم ي يبنلا ىلإ لبقأ هنأ عا سابع نب هللا دبع ربخي

 نيب سیلو «ىنم يف سانلاب يلصي اع هللا لوسرو عادولا ةجح ىف كلذو «ىثنأ

 لخدو لزن مث لوألا فصلا ضعب يدي نيب رامحلا ىلع سابع نبا رمف «رادج هيدي

 الو « لکا هللا لوسر ال دحأ هيلع كلذ ركني ملو ىعرتل؛ ناتألا قلطأو .فصلا ىف

 . هريغ

 :ثيدحلا دئاوف (د)

 .دجسملا ىلإ باهذلا يف بوكرلا زاوج - ١

 . مهل ةرتس مهمامإ ةرتس نأل ؛نيلصملا فوفص يدي نيب رورملا زاوج -۲

 اا ےل ا غا کک نالا نره عر لا لارا ارج بع

 .مهتالص يف لالخإ وأ مهل

 .هزاوج ىلع ليلد ءيشلل سرب يبنلا رارقإ نأ - ٤

 ناك نإو .هيلع راكنإلا قحتسي ام لعف اذإ راكنإلل لهأ غولبلا براق نم نأ -ه

 تكفر
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 ی س ماكحألا ةدمع حرش مابفألا هيت

 © عبارلا ثيدحلا و

 يف يالجرو مي هللا لوسر يدي نيب مانأ تنك :تلاق ټي ةشئاع نع -7

 اهيف سيل ذئموي تويبلاو امهتطسب ماق اذإف «ىلجر تضبقف ىنزمغ دجس اذإف «هتلبق

 .(60) مقر ثيدحلا ىف اهتمجرت تقبس . اةن ةشئاع نينمؤملا مآ :ىوارلا

 .ةأرملل يلصملا لابقتسا مكح نايب :ثيدحلا عوضوم (آ)

 ( :تاملكلا حرش (ب)

 .هنم اًبيرق همامأ : ميم هللا لوسر يدي نيب

 . مدقلا يهو لجر ةينثت :يالجر

 . هدوجس عضوم دنع همامأ :هتلبق ىف

 .هديب ينسخن :ينزمغ

 دا :امهتطس

 راذتعالا اهنم ضرغلاو ,ةيفانئتسا .خلإ 1 :تويسلاو : ةلمجو ر : حيباصم

 . مكي يبنلا اهزمغ اذإ الإ اهيلجر ضبقت ال اهنوك نع

 دمت ليللا يف يلصي وهو مي يبنلا يدي نيب مانت تناك اهنأ عقل ةشئاع ربخت
 ءاهيلجر تضبقف اهزمغ دوجسلا ىلإ ىوهأ اذإف «هدوجس عضوم نيبو هنيب اهيلجر

 يدي نيب ضارتعالا :باب ©«0) مقرب ملسمو قأرملا فلخ عوطتلا :باب )541١((, مقرب يراخبلا اور

 :ىلصضملا



 ىرت جرس اهيف سيل ذئموي تويبلا نأب كلذ نع رذتعت مث ءامهتدمف تداع ماق اذإف

 . اهزمغ ىلإ هجوحت نأ ريغ نم هدوجس دنع اهيلجر فكتف مسي يبنلا اهيف

 :ثيدحلا دئاوف (د)

 ١ - مئانلا ىلإ ةالصلا زاوج .

 .ةالصلا عطقي ال كللذ ناو .ةأرملل يلبصملا لابقتسا زاوج -5

 . اهتحلصمل ةالصلا ىف ةكرحلا زاوج ۳

 ٤- هلهأل مي ىبنلا ةرشاعم نسح .

 ٥- هيلع موللا هنم ىشخي امع ناسنإلا راذتعا .

LeLe, 



 ماسكحألا ةدمع حرش مايقال هيت کے س

 ھ عماج باب س

 ماكحأ نم ةريثك تاعوضوم يف ثيداحأ هللا همحر فلؤملا هيف عمج بابلا اذه

 . نيعم عوضومب هصصخي ملو عماج باب : لاق اذهلو « ةالصلا

 ه لوألا ثيدح لا م
 هللا لوسر لاق : لاق هز يراصنألا يعبر نب ثراحلا ةداتق يبأ نع -۷

 . «نيتعكر يلصي ىتح سلجي الف دجسملا مكدحأ لخد اذإ) : ا

 :ياورلا

 . (4۱) مقر ثيدحلا يف هتمجرت تقبس ها يعبر نب ثراحلا ةداتق وبأ

 . نيتعكر يلصي نأ لبق دجسملا لخد نم سولج مكح نايب :ثيدحلا عوضوم (1)

 :تاملكلا حرش (ب)

 . ةمئاد ةفصب ةالصلل ذختملا ناكملا :دحسملا

 . ةيهان (ال١و . ىقبي ال وأ دعقي الف :سلجي الف

 ا جرجلا ا جب
 ام هنمو اهب قيلي ام ميظعتلا نم اهلف « هتدابع ةنكمأو . لجو زع هللا تويب دجاسملا

 ىلصي ىتح سلجي نأ دجسملا لخاد ىَهّن مب يبنلا نأ هتقلن ةداتق وبأ هب ثدح

 ئدتبي امك امهب ئدتبي هلخاد نأل ؛ دجسملا ةيحت نايمستو لجو زع هلل اًميظعت نيتعكر
 ٠ . ةيحتلاب موقلا ىلع لخادلا

 بابحتسا : باب «(715) مقرب ملسمو «نيتعكر عكريلف دجسملا لخد اذإ : باب «(577) مقرب يراخبلا اور نال

 نک يدع ةيغ
 بهذ دقو ءاهكرت ميرحت اضيأ هتقيقحب ديفي يهنلاو ةيحتلا لعف بوجو ةيقيقحت ديفي رمألاو :هللا همحر يناكوشلا لاق
 مزح نبا هب حرص يذلاو :«حتفلا» يف ظفاحلا لاق «لاطب نبا مهنع كلذ ىكح امك «ةيرهاظلا بوجولاب لوقلا ىلإ

 . AY) /۳) «راطوألا لينا . أ اهبوجو هباحضصأو



 ههه سس ۹

 :ثیدحلا دئاوف (د)

 .ةلفان

 وهو ىهنلا تقو يف لخد ولو نيتعكرلا ىلصي هنأ يضتقي ثيدحلا مومع -؟

 .حجارلا لوقلا

 .ةزانحلا ةالص الو ةدحاولا ةعكرلا ئزجن ال هنأ -۳

 .دجاسملا همرح ديكأت تب

LeLe: 



 ماكحألا ةدمع حرش مايفألا بينت سحججج حجج حج بص ا حوحع

eه يناثلا  

 هبحاص لجرلا ملكي E : لاق هو هتلنف مقرأ نب ليز نحت ج18

 انرمأف ؛1؟88 :ةرقبلال | «نيناَق هلل اوموقوإ» تلزن ىتح ةالصلا يف هبنج ىلإ وهو
 . مالكلا نع انيهنو توكسلاب

 تش
 ةرشع تنا واع يبنلا عم ازغ هتان يجرزخلا يراصنألا مقرأ نب ديز :يوارلا

 يبأ نبا هلا دبع قفانملا لوقب كرا يبنلا ربخأ يذلا وهو ا ر اهلوأ «ةوزغ

 نبا هللا دبع هركنأف «18 :نوقفانملا | «لذَألا اهنم زعألا نجرخيل ةنيدملا ىلإ انعجر نئلإ

 نامث ةنس اهيف تامو ةفوكلا لزن هي مقرأ نب ديز قيدصتب نآرقلا هللا لزنأف يبأ

 . ںیتسو

 .ةالصلا يف مالكلا مكح نايب :ثيدحلا عوضوم ()

 :تاملكلا حرش (ب)

 . يء يبنلا فلخ يأ :ملكتن انك

 يف امك هتجاح يف هملكي دارملاو ملكتن هلوقل نايب ةلمجلا :هبحاص لجرلا ملكي

 .يراخبلا ةياور

 .هلجأل يأ :هلل اوموقو

 . نيمظعم نيتكاس :نيتناق

 .انيهن :هلوق هديؤيو

 ”ةةانضلا نل ؛مالك لك ال سانلا مالك او ءمالكلا نع فكلا :توكسلاب

 .ءاعدو e تو ريبكتو ةءارق اهيف

 ميرحت :باب (04) مقرب 55 قالصلا يف مالكلا نم ىهني ام :باب )١١55« مقرب يراخبلا ءاوراحا

 .ةحابإ نم ناك ام خسنو ةالصلا يف مالكلا



>d |س ١ حس صضاتلا ¢  
Cg ةانتط 

 . سانلا مالك يأ :مالكلا نع

 :يلامجإلا حرشلا (ج)

 هللا اا رعب ناضل قاتم نأ قست ا وحلا رف ةا افلا تاک

 اوناك سانلا E للا نين بكي نيش اذه ىفو ءهيدي نيب لذلاو « ىلاعت

 هلل اوموقو# ٠ : هلوق ىلاعت هللا لزنأ ىتح مهتاجاح يف ةالصلا يف مهنيب نوثدحتي

 نأ مهاهتو «سانلا مالك نع عانتمالاب مب يبنلا مهرمأف ۸ : ةرقبلا] € نيتناق

 هک اراک

 :ثيدحلا دئاوف (د)

 ١ - اليلق مالكلا ناك وأ ًالفن تناك ولو ةالصلا يف مالكلا ميرحت .

 . اهدوصقمل هتافانمو اهيف هميرحتل ؛ ةالصلل لطبم مالكلا نأ -؟

 ٠- مرح مث احابم مالكلا ناك ثيح عيرشتلا يف ةمكحلا .

Lele. 



 كه حس )= ماسكحألا ةدمع حرش ماهقألا هسينت

 هم ثلاثلا ثيدحلا م

 رحلادتشااذإ» :لاق ر يبنلا نأ ت ةريره يبأو رمع نبا نع -4

 . منهج حيف نم رحلا ةدش قةالصلاب اودربأف

 وا
 :نايوارلا

 ١ - مقر ثيدحلا يف هتمجرت تقبس : اث رمع نب هللا دبع )۸١(.

 .(17/4) مقر ثيدحلا يف هتمجرت تقبس : هون ةريره وبأ - "

 .رهظلا ةالصب داربإلا مكح نايب :ثيدحلا عوضوم ))

 :تاملكلا حرش (ب)

 .ظيقلا مايأ يف سمشلا جهو :رحلا .يوق :دتشا اذإ

 .رحلا دربي ىتح اهورخأ :ةالصلاب اودربأف

 .رهظلا ةالص :ةالصلاب دارملاو

 .اهرح جهو نم :منهج حيف نم

 ا رضاع
 نم اهظح سفنلا ءاطعإو ةدابعلا نيب عمجي «ةلوهسو رسي نيد مالسإلا نيد

 ثيدحلا اذه يفو .بعت الو للم نودب اهيف اًبغار هتدابع دبعلا يدؤي ىتح ةحارلا

 ظيقلا يف رحلا دادتشا دنع رمأ ميرا يبنلا نأ مكي ةريره وبأو رمع نب هللا دبع ربخي

 .عوشخو ةحارب ةالصلا ىدؤتل ؛هتوق رسكنتو رحلا دربي ىتح رهظلا ةالص رخؤت نأ

 بابحتسا باب 4515) مقرب ملسمو هرحلا ةدش يف رهظلاب داربإلا باب )401١ مقرب يراخبلا هاور 55

 هقيرط يف رحلا هلانيو ةعامج ىلإ يضمي نمل رحلا ةدش يف رهظلاب داربإلا
 روهمج لاق هيو ىلاعت هللا همحر يعفاشلل صوصنملا وهو ءاملعلا روهمج لاق هبو هاربإلا بابحتسا ثيدحلا يفو

 نم ةعامج ةهج نمو ة را الاوفر قب a O دا ةرثكل ةباحصلا

 (¥11۷ /6) (يوونلا حرش . . عقم ةباحصلا



 :ثيدحلا دئاوف (د)

 .وجلا دربي ىتح رحلا ةدش مايأ يف رهظلا ةالصب داربإلا بلط ١-

 .تقولا لوأ ةاعارم نم ىلوأ ةدابعلا ليمكت ةاعارم نأ -

 . اهتلوهسو ةيمالسإلا ةعيرشلا رسي “۳

 .نآلا ةدوجوم رانلا نأ - 5

 بلقلا نئمطيل ؛هتمكح نايبب مكحلا نرقي ثيح مدي يبنلا ميلعت نسح -ه

 .ةيمالسإلا ةعيرشلا ومس ملعيو «هب

 :هباوجو لاكشإ (ه)

 يفو «ةرجاهلاب رهظلا يلصي ناك مدع يبنلا نأ ةالصلا تيقاوم باب يف قبس
 نأ هباوجو .رحلا دتشا اذإ رهظلا ةالص ريخأتب رمأ مع يبنلا نأ ثيدحلا اذه

 .كلذ دعب داربإلاب رمأ مث «ةرجاهلا يف الوأ اهيلصي ناك ميم يبنلا

QO 



 ماكحألا ةدسمع حرش هايفألا سنت

 © عبارلا ثيدحلا م

 د16 يحس نبا . ا هللا لوسر لاق : لاق هو ا ن

 ةالصلا مقأو# :ىلاعت هلوق التو «كلذ الإ اهل ةرافك ال اهركذ اذإ اهلصيلف

 . 114 : لإ © يركذل
 . "اهركذ اذإ اهيلصي نأ اهترافكف اهنع مان وأ ةالص ىسن نم : ملسلو

 . نايسن وأ مونب ةتئافلا ةالصلا ىضقت ىتم نايب :ثيدحلا عوصوم ))

 . اهنع لهذ :ةالص يسن

 . رمألل ماللاو باوجلل ةطبار ءافلا :اهلصيلف

 هغ ناسنلا لاوزو اهركذك قو :اهركذ اذإ

 ٠ اهنع ئزجيو اهرتسي ءيش ال :اهل ةرافك ال

 نم اهريغ لعف مزلي الو ؛ اهاوس ئزجي الف ؛ اهركذت نيح اهتالص الإ :كلذالإ

 . ًالدتسمو اًدهشتسم كم ىبنلا يأ أرقو :التو

 ٠ ةلاسرلا يحوب ىلاعت هللا هملك نيح يع ىسومل باطخلا :ةالصلا مقأ

 داهشتسالا هجوو ٠ يايإ كركذ نيح : يأ نيح ىنعمب ٠ تيقوتلل ماللا :يركذل

 ركذ ىلاعت هللا ركذ اذإف ؛هللا ركذ نع هتلفغ ثيح نوكي هتالصل ءرملا نايسن نأ ةيآلاب

 ٠ ةالصلا

 ءاضق ٠ باب“ (18-) مقرب ملسمو « اهركذ اذإ لصيلف ةالص ىسن نم: بابا (01/7) مقرب يراخبلا اور ١١

 , اهئاضق ليجعت بابحتساو ةتئافلا ةالصلا



 اهنع مان وأ ةالص يسن نم رمأ هنأ ي٤ يبنلا نع هغ كلام نب سنأ ثدحي

 اهل سيل هنأو ءريخأت نودب هرذع لاوز نيح نم اهئاضقب ردابي نأ اهتقو جرخ ىتح

 عم اهريغ الو ةقدصلا بجن الو ءاهريغ الو ةقدص اهنع ئزجي الف «كلذ ىوس ةرامك

 ةالصلا مقأو# :ىسوم اًبطاخم ىلاعت هلوقب كلذ ىلع مب دهشتساو ءةالصلا لعف

 .نايسنلاو ةلفغلا دعب ينركذت نيح يأ © يركذل

 :ثيدحلا دئاوف (د)

 جرح ىتح ءاهنع مان وأ اهتمت نم ىلع ةالصلا ءاضقب ةردامملا بوجو ١-

 .اهتقو
 .اهريغ الو ةقدص الو موص اهلعف نع هئزجي ال هنأ -؟

 .اهريغ وأ ةقدص نم رخآ ءىش اهئاضق عم همزلي ال هنأ -*

OOO 



 متاع رش ءاهألا همن و۹ا تح

 © سماخلا ثيدحلا م

 يبنلا عم ىلصي ناك هش لبج نب ذاعم نأ :#2 هللا دبع نب رباج نع ١١١-

 .ةالصلا كلت مهب يلصيف هموق ىلإ عجري مث ةرخآلا ءاشعلا ا

 تا
 .(19) مقر ثيدحلا يف هتمجرت تقبس : فن هللا دبع نب رباج :ياورلا

 .لبق نم اهادأ نم فلخ ةالصلا مكح نايب :ثيدحلا عوضوم )0

 :تاملكلا حرش (ب)

 .(19) مقر ثيدحلا يف هتمجرت تقبس :لبج نب داعم

 هيس يبنلا دجسم نع دعبت علس لوح مهلزانمو ةملس ونب مهو «هتليبق :هموق

 .مهل اًمامإ نوكي يأ :مهب يلصيف .ليم ردق

 . كوع يبنلا عم اهالص يتلا ةرخآلا ءاشعلا يأ :ةالصلا كلت

 :يلامجإلا حرشلا (ج)

 لامكلو «هل مهتبحم ةدشل يع يبنلا فلخ ةالصلا نوبحي ت ةباحصلا ناك
 ثيدحلا اذه يفو « هتك لبج نب ذاعم مهنيب نمو ءًالعفو ًالوق هنم اوملعتيلو هتالص

 عجري مث «ةرخآلا ءاشعلا ةالص يع يبنلا عم يلصي ناك اًداعم نأ شب رباج ربخي

 .ةضيرف مهلو «ةلفانو مهب اًمامإ ةالصلا كلت ديعيف «علس لوح ةملس ينب هموق ىلإ

 :ثيدحلا دئاوف (د)

 ١- لبق نم اهادأ نم فلخ ةضيرفلا ةالص زاوج .

 . لفنتملاب ضرتفملا مامتئا زاوج -"؟

 .حيحص ضرغل ةضيرفلا ةداعإ زاوج -"
 .ملعلا ىلع هصرحو هفت لبج نب ذاعم ةليضف ٤“

 :ءاشعلا يف ةءارقلا "باب 550(2) مقرب ملسمو «اموق مأ مث «ىلص ادإ باب 174( مقرب يراخبلا هاور ا



 © سداسلا ثيدحلا و

 ةدش يف كَم هللا لوسر عم يلصن انك : لاق لي كلاش و نينا نع 7

 : هيلع دجسف هبوث طسب ضرألا نم هتهبج نكمي نأ دحأ عطتسي مل اذإف “ رحلا

 :يوارلا

 . (65) مقر ثيدحلا يف هتمجرت تقبس ها كلام نب سنأ

 : هبوث ىلع يلصملا دوجس مكح نايب

 : رهظلا ةالص يأ :يلصن

 ٠ ظيقلا مايأ يف كلذو “ لا جهو ةوق يف :رخلا ةدش يف

 ' رقتست ىتح اهتبثي :هتهبج نكمي

 : انه بوشلاو « ضرألا ىلع اطوسبم هعضو يأ « هسبال وه يذلا :هبوث طسب

 راز وا دلا

 وأ شارف وأ ضرأ نم هيلع ىلصي يذلا هالصم ىلع دجسي ىلصملا نأ لصألا

 و هرم نم نكن عاملا الا ىلإ ماجا ناف“ اح تود اهر

 ةدش يف رهظلا ةالص يع يبنلا عم نولصي اوناك مهنأ ربخي هتك كلام د نشا

 اوطسب ضرألا نم مههابج اونكمي نأ اوعيطتسي مل اذإف “دعب دربت مل ضرألاو رحلا

 ' دوجسلا لاح ةنينأمطلاو رارقتسالا نم اونكمتيل اهيلع اودجسو ضرألا ىلع مهبايث
 بابحتسا * باب ؛(570) مقرب ملسمو “دوجسلل ةالصلا يف بوثلا طسب : باب ؛(١16١١) مقرب يراخبلا هاور ١١5

 ٠ هقيرط يف رحلا هلانيو ةعامج ىلإ يضمي نمل رح لا ةدش يف رهظلاب داربإلا



 سس ا() ح ماسكحألا ةدمع حرش ماسهفألا بيت

 :ثبدحلا دئاوف (د)

 رحل هيلإ ةجاحلا تعد اذإ هب لصتي امم هوحن وأ هبوث ىلع يلصملا دوجس زاوج ١-

 ؛هوحن وأ ضرألا

 نولعجي امنإ ةباحصلا نال ؛لئاح نودب هالصمل ىلصملا ةرشابس عورشملا نأ =
 : ةجاحلا دنع لئاحلا

 : هيلع دجسي اع ةهبجلا نيكمت ةيعورشم ۴

 ؛ةالصلا يف عوشخلا عني ام بانتجا -4

 : اهتحلصمل ةالصلا ىف ريسيلا لمعلا زاوج -#

 ةرارح نأل )١١9(! مقر قباسلا ثيدحلا ضراعي ال ثيدحلا اذه :هبسبنت (ه)

 : هب خوسنم هنأ وأ ؛وجلا ةدورب دعب ىقبت ضرألا
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 ضاشلا سس سس |

Cah 

 *١١- بوثلا يف مكدحأ يلصي ال : لاق میرا ر يع يبنلا نأ : هكر مي ةريره يبا نع

 ا تاع ىلع سيل دحاولا

 مرعب
 , (۷۹) مقر ثيدحلا يف هتمجرت تقبس « يف ةريره وبأ :يوارلا

 . ةالصلا يف قتاعلا فشك مكح نايب :ثيدحلا عوضوم (أ)

 :تاملكلا حرش (ب)

 . يهنلا ىنعمب انه يفنلاو ةيفان ال :يلصي ال

 , يلصي لعاف نم لاحلا ىلع بصن عضوم يف ةلمجلا :ءيش هنم هيقتاع ىلع سيل

 , قنعلا لصأو بكنملا نيب ام وهو قتاع ةينثت :هيقتاع

 :يلامجإلا حرشلا (ج)

 الو «دحاو بوشب ناسنإلا ىلصي نأ ىهن لي ىبنلا نأ لن ةريره وبأ ربخي

 یا ا ی اهر ا رک غا نعي درا و اغ ىلع لد

 :ثيدحلا دئاوف (د)

 اهذاختاب رومألملا ةنيزلا لامكل هتافانل ؛ ةالصلا ىف نيقتاعلا فشك نع ىهنلا - ١

 سأب الف الإو ءامهرتسل عستي بوشلا ناك نإ كلذ لحمو «ةالصلا ىف

 .(هب رزتأف اقيض ناك نإو «هب فحنلاف اًعساو بوثلا ناك نإ» : لإ هلوقل
 .هرتس بجي ام رتس اذإ دحاولا بوثلا يف ةالصلا زاوج -۲

 , هلفسأ رتسي ىناثلاو ؛ مسجلا ىلعأ رتسي امهدحأ نيبوث يف ةالصلا زاوج -۳

 )6١15(. مقرب ملسمو ‹ هيقتاع ىلع لعجيلف ؟ دحاولا بوثلا ىف ىلص اذإ ١ باب ,.(56) مقرب يراخبلا هاور- ۳ ١

 .هسبل ةفصو دحاو بوث يف ةالصلا : باب

 , يراخبلا خسن رثكأو فلؤملا اهقاس يتلا ملسم ةياور يف امك هيقتاع ىلع : باوصلاو , هقتاع ىلع : ةدمعلا خسن يف (1)



 ماسكحألا ةدمع حرش مامفألا هيبت

 ه نماثلا ثيدحملا و

 ًالصب وأ اًموث لكأ نم» :لاق مي ىبنلا نأ : غلط هللا دبع نب رباج نع -65

 نم تاورضخ هيف ردقب 3 ل هنأو 00 يف دعقيلو اندجسم لزتعيل وأ انلزتعيلف

 ضعب ىلإ «اهوبرق» :لاقف لوقبلا نم اهيف اب ربخأف اهنع لأسف احير اهل دجوف لوقب
 . «يجانت ال نم يجانآ ينإف لك» :لاق ءاهلكأ هرك هآر املف «هباحصأ

 مر
 .(949) مقر ثيدحلا يف هتمجرت تقبس : مم هللا دبع نب رباج :يوارلا

 .ًالصب وأ اًموث لكأ نمل دجسملا روضح مكح نايب :ثيدحلا عوضوم (أ)
 :تاملكلا حرش (ب)

 .ىثنألاو ركذلا لمشتف «مومعلا ديفت ةيطرش نم :لكأ نم
 .كشلل ال عيونتلل وأو ةهيرك ةحئار امهل لوقبلا نم ناعون :ًالصب وأ اًموث

 .رمألل ماللاو ءطرشلا باوجل ةطبار ءافلاو ءانع لزعم يف نكيلف :انل زتعيلف

 > .ةاورلا دحأ نم كشلل وأ :لزتعيل وأ

 ملسم هاور ام ليلدب «نيملسملا دجاسم عيمج لمشيف سنجلا هب دارملا :اندجسم
 .(دجاسملا نيتأي الف» : ظفلب غبت رمع نبا ثيدح نم

 .لازتعالا يف ةغلابملا هنم ضرغلاو ءرمأآلل ماللاو هيف سلجيلو :هتيب يف دعقيلو

 7 يبنلا هنأ :هنأو

 ((054) مقرب ملسمو «ثاركلاو لصبلاو ئينلا موثلا يف ءاج ام :باب ((811) مقرب يراخبلا هاور - ۱ / ۴
 .امهوحن وأ ءئارك وأ ٌةاصبو ءاموث لكأ نم يهن :باب

 امهو « يتأ هنأو :لاق هنأ يأ ؛الصب وأ اموث لكأ نم» :لاق ي يبنلا نأ :هلوق ىلع فوطعم - 5 / ۱۱٤
 ان م همولق دنع ناك : يناثلاو ءةرجهلا نم عبس ةنس ربيخ ةوزغ يف ناك امهنم لوألا :ناثيدح

 .ةرجهلا نم ىلوألا
 يراخبلا يف هوحنو ملسم حيحص يف امك اهتابثإ باوصلاو هنأ فذحب ةدمعلا خسن يف -" / ١



 ا دف “1

 .هيلإ ءيج :ةزمهلا مضب ل

 .عساو ردقو ةعساو ردق :لاقيف «ركذيو ثنؤي هيف خبط ءانإ وه :ردقب

 .ردقلا يأ :هيف

 حتف عم ءاخلا مضو اعيمج امهمض زوجيو داضلا رسكو ءاخلا حتفب :تاورضخ

 ( :هلوقب اهنيب دقو اهنوكس وأ داضلا
 تبني ام لك وأ ضرألا هترضخب يطغي تابن لك وهو «لقب عمج :لوقب نم

 .عذج نودب

 .اهيرك احير يأ :احير .ردقلل يأ :اهل

 .اهيف يذلا ام ردقلا نع :اهنع

 . اهوندأ :اهوبرق .ردقلاب ىتأ نم بطاخي مديح يبنلا يأ :لاقف

 اذهب دارملاو «هباحصأ ضعب ىلإ اريشم ريدقتلاو قلعتم :هباحصأ ضعب ىلإ
 .مهضعب هلاق بويأ وبأ ضعبلا

 . م يبنلا هرصبأ :هآر املف

 .هنع مير يبنلا عانتمال ؛هنع بغر :اهلكأ هرك

 .اهلكأ هرك يذلل متيم يبنلا يأ :لاق

 .ةحابإلل رمأ لعف :لك

 .اهنع يا يبنلا عانتمال ؟ليلعت ةلمجلاو .بطاخأ :يجانأ ينإف

 .ليربج هب دارملاو «بطاخت ال نم :يجانت ال نم

 :يلامجإلا حرشلا (ج)

 لزتعي نأ الصب وأ اًموث لكأ نم رمأ مب يبنلا نأ اثق وش هللا دبع نب رباج ربخي

 دجاسملا ىف ةكئالملا ةيذأو مهتيذأ نم هروضح يف امل مهتعامجو نيملسملا دجاسم

 ةصاخلا هتحلصم ةاعارم نم ىلوأ ةماعلا ةيذألا هذه ءرد نآل كلذو «ةهيركلا امهتحئارب

 .اهتيوفت يف ببسلا وه ناك ىتلاو دجاسملا روضحب



 ےک ماكحألا ةدمع حرش ماسهقألا هيينت

 تاورضخ هيف ردقب ينأ ثيح مي يبنلل تناك ةصق نع عناب رباج ربخي مث
 ءاج نم اهنع لأسف .ةحئارلا هب لوزت اخبط خبطت مل ثيح ةهيرك ةحئار اهل لوقب نم

 ضعب ىلإ برقت نأ رمأو ءاهيف بغري ملف لوقبلا نم اهيف اب ربخأف «هريغ وأ ءاهب
 يبنلا هل لاقف ؛اهنم لكأي مل مي يبنلا نأل ؛اهلكأ هرك هيلإ تبرق املف .هباحصأ
 نأ بحي الف ؛ليربج يجاني هنأب اهلكأ نم هعانتما يف ببسلا هل نيبو «لك» : مي

 بطاخي نكي ملف ؛ هيلإ تبرق نم امأو .بطاخي نمل اًيركت ةهيرك ةحئار هل ام لكأي
 | .اهلكأ نم هعانتمال بجوم الف .ليربج

 :ثيدحلا دئاوف (د)

 مهيذؤي الئل ؛مهتعامجو نيملسملا دجاسم لازتعاب الصب وأ اموث لكأ نم رمأ ١-

 ىتح هوحنو رخب نم ةهيرك ةحئار هيف نم لك هيلع ساقيو ,ةهيركلا ةحئارلاب
 كۇز

 .ةصاخلا حلاصملا نم ةاعارملاب ىلوأ ةماعلا حلاصملا نأ -؟

 . هتيصوصخ تبثت ىتح معي. يبنلاب يسأتلا لصألا نأ -۳

 بطاخملا نئمطيل هببس نايبب مكحلا نرقي ثيح ؛ سيب يبنلا ميلعت نسح - ٤
 .ةمكحلا ةفرعمب

Lele: 
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  -06لصبلاو موثلا لكأ نم» : لاق ي يبنلا نأ فيض هيض هللا دبع نب رباج نع

 .«ناسنإلا هنم ىذأتي امن ىذأتت ةكئالملا ناف ؛ اندحسم نبرقي الف ثاركلاو

 . (مدآ ونب)» : ةياور ىفو

 8 ت |

 .(15) مقر ثيدحلا ىف هتمجرت تقبس : اظ هللا دبع نب رباج :يوارلا

 اار وأ الصب وأ اموت لكأ نمل دجسملا لوخد مكح نایب :ثيدحلا عوضوم (أ)

 . ةحئارلا ةهيرك ةفورعم لوقب :ثاركلاو لصبلاو موثلا

 .ديكوتلل :نونلاو «ةيهان :الو « نلخدي الف يأ :نبرقي الف
 . نيملسملا دجاسم عيمج لمشيف « سنجلا هب دارملا :اندجسم

 ملاع ةكئالملاو «نبرقي الف :هلوق يف يهنلل ليلعت ةلمجلا :خلإ ... ةكئالملا نإف

 ‹مهرمأ ام هللا نوصعي ال «هتعاطب اوماقف «رون نم ىلاعت هللا مهقلخ نومركم «ىبيغ

 . نورمؤي ام نولعفيو

 ١6 - مقرب يراخبلا هاور ) »)۸٠١يهن :باب «(2074) مقرب ملسمو «ثاركلاو لصبلاو ئينلا موثلا يف ءاج ام :باب .

 وأ ءاًنارك وأ ءالصب و اًموث لكأ نم 0

 لدتسيف دجسملاب يهنلا دييقت اذه يف سيلو «نونلا ديدشتو ةدحوملاو ءارلا حتفب «نبرقي الف" :هلوقو :رجح نبا لاق

 .  كسمتلاو سايقلاب مهضعب اهقحلأ دقو «ةميلولا ناكمو ةزانجلاو e a عماجملا قاحلإ ىلع همومعب

 كرتو ةكئالملا ىذأ كرتب ثيدحلا يف عنملا للع دق نكل مدقت امك «؛هتيب يف دعقيلو» :هلوق هريظنو «ىلوأ مومعلا اذهب

 يهنلا محل الإو رهظألا وه اذهو ءاهانعم يف امو «دجاسملاب ىهنلا صتخا ةلع ءزج امهنم لك ناك نإف «نيملسملا ىذأ

 الف ءائيش ةرجشلا هذه نم لكأ نم» : :ملسم دنع ديعس يبأ ثيدح يف هلوق ثحبلا اذه ديؤيو قاوسألاك عمجم لك

 .(7 47 /۲) «يرابلا حتف" ها. «دجسملا يف انبرقب

 هل حرج هب وأ «هيف يف رخب هب نم هب قحليو :طبارملا نبا لاقو :لاق ءأشجتي ناكو ًالجف لكأ نم هب قحليو :يضاقلا لاقو
 «تادابعلا عماجم نم اهوحنو زئانجلاو ديعلا ىلصمك دجسملا عماجم اذه ىلع ءاملعلا ساقو :اًضيأ يضاقلا لاقو «ةحئار

 ٤١(. /0) «يوونلا حرش" ءاهوحنو قاوسألا اهب قحتلي الو اهوحنو مئالولاو ركذلاو ملعلا عماجم اذكو



 ماسكحألا ةدمع حرش ماسهقألا هيت

 :يلامجإلا حرشلا (ج)

 اًنارك وأ الصب وأ اًموث لكأ نم ىهن میا يبنلا نأ ب هللا دبع نب رباج ربخي

 ىف نيميقملا ةكئالملا نأب كلذ ىف ةمكحلا سيب نيبيو «نيملسملا دجاسم لحخدي نأ

 | . مدآ ونب هب ىذأتي امك كلذ نم نوذاتي دجسملا

 :ثيدحلا دئاوف (د)

 كلذ نأل ؛ نيملسملا دجاسم لخدي نأ اًنارك وأ الصب وأ اموث لكأ نم ىهن - ١

 . دجسملا ىف نيذلا ةكئالملا يذؤي

 . اساسحإ مهل نأو « ةكئالملا تابثإ -؟

 . نيملسملا ةيذأ هيف امع ىهنلا -۳

 :ناعمت (ه)

 هتحئار تمادام هنم جرخي هنإف «دجسملا ىلإ هوحنو موثلا لكآ لخد ول :ىلوألا

 لصبلا ينعي امهحير دجو اذإ مسيء هللا لوسر تيأر دقل : هتف رمع لوقل ؛ ةيقاب
 . اخبط امهتميلف امهلكأ نمف « عيقبلا ىلإ جرخأف هب رمأ دجسملا يف لجرلا نم «موثلاو

 هوو

E e O A 

 لصبلا لكأ نع هللا ل وشو نسيت لاق هش رباج نع ملسم حيحص ىف نکل

ao اع هللا لوسر لاقف ءاهنم انلكأف ةجاحملا انتبلغف « ثاركلاو 

 نع ىهنلاو ««ناسنإلا هنم ىذأتي ام ىذأتت ةكئالملا نإف ؛اندجسم برقي الف ةنتنملا ةرجشلا

 موثلا نم اولكأ غش ةباحصلا نأ توب يردخلا ديعس يبأ ثيدحل ميرحتلل سيل كلذ لكأ

 الف ةثيبخلا ةرجشلا هذه نم لكأ نم» : يع يبنلا لاقف « عايج سانلاو « اديدش ًالكأ

 اهيأ» : لاقف مكسر يبنلا كلذ غلبف « تمرح تمرح : سانلا لاقف ««دجسملا يف انبرقي

 ملسم هاور . «اهحير هركأ ةرجش اهنكلو ؛هللا لحأ ام ميرحت يل سيل هنإ « سانلا .

 ةالص بوجو مدع ىلع ليلد هوحنو ؛ موشلا ميرحت مدع يف سيل :هيبنت (و)
 كلذو ؛ اهروضح نود لوحي ام لكأ مرحل ةبجاو ةعامجلا تناك ول هنأ ةجحب ةعامجلا



 وهو عناملا دوجول نكلو «بلطلا طوقسل سيل اهروضح نود لوحي اهلكأ نوك نأل

 ةالصك تابجاولا نم ريثك لعف نود لوحي رفسلا ىلإ ىرت الأ ,ةيذؤملا ةحئارلا

 ناك ول معن .لجو زع هللا همرحي مل اذه عمو .ناضمر ىف مايصلا ءادأو ,ةعامجلا

 لوحي ام لك هيلع مرحل ؛بجاولا لعف كرت ىلع ليحتي نأ كلذ نم لعافلا ضرغ
 رضحي الل «هوحنو موثلا لكاي وأ موصي الئل ناضمر يف رفاسي نأ لثم هلعف نود

 . ملعأ هللاو «هوحنو موثلا لكأي وأ رفاسي نأ ذئنيح هيلع مرحي هنإف ؛ةعامجلا ةالص

OO 



 | دج ماكحألا ةدمع حرش مايفألا هزت

 س دهشتلا باب ا

 :لوق انه هب دارملاو هللا لوسر دمحم نأو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ لوق :دهشتلا

 شا الإ هلإ ال نأ دهشأ :هلوق رخآ ىلإ . .. .,تابيطلاو تاولصلاو .هلل تايحتلا

 ىلع ضعبلا قالطإ باب نم دهشتلا مسا هيلع قلطأ .هلوسرو هلت دمحم نأ دهشأو

 .هيف ام مهأ دهشتلا نوكل ؛لكلا

 م لوألا ثيدحلا م

 «تاييطلاو تاولصلاو هلل تايحتلا» :نآرقلا نم ةروسلا ينملعي امك هيميك نيب يمك

 .نيحلاصلا هللا دابع ىلعو انيلع مالسلا «هتاكربو هللا ةمحرو يبنلا اهيأ كيلع مالسلا

 .«هلوسرو هدبع ادمحم نأ دهشأو «هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ

 مكنإفا» :هيفو هركذو «هلل تايحتلا : لقيلف ةالصلا يف مكدحأ دعق اذإ» : ظفل يفو

 .«ضرألاو ءامسلا يف حلاص دبع لك ىلع متملس دقف كلذ متلعف اذإ

 .«ءاش ام ةلأسملا نم ريختيلف : هيفو

 حرشلا
 ناكو ءايدق ملسأ هجن يلذهلا بيبح نب لفاغ نب دوعسم نب هللا دبع :يوارلا

 مقرب ملسمو ىيديب كرابملا نب ديز نب دامح حفاصو نيديلاب ذخألا :باب )241١(, مقرب يراخبلا هاور -5
 .ةالصلا ىف دهشتلا :باب )٠١0«(

 يف باطخلا فاكب «يبنلا اهيأ كيلع مالسلا» :نولوقي اوناك مهنأ اهرهاظ ةدايزلا هذه :هللا دحر كنا ىذا لاق: ةقئاف
 .«يبنلا ىلع مالسلا » :نولوقي اوراصف ؛ةبيغلا ظفلب هوركذو باطخلا اوكرت يشو يبنلا تام املف يو يبنلا ةايح
 (05 1١١/ ) «حتفلا»

 دمحم ىلع لص مهللا :لوقيو .لوألا دهشتلا يف متي يبنلا ىلع يلصيو» :ىلاعت هللا همحر ينابلألا خيشلا لاق
 لآ ىلعو ,دمحم ىلع كراب مهللا ,ديجم ديمح كنإ يهاربإ لآ ىلعو ميهاربإ ىلع تيلص امك دمحم لآ ىلعو
 .«ةالصلا ةفص» .«ديجم ديمح كنإ ييهاربإ لآ ىلعو .ميهاربإ ىلع تكراب امك لامك دمحم
 دهشتلا يف و يبنلا ىلع ةالصلا ةيعورشم ىلع ةناوع ىبأ دنع اهب ةشئاع ثيدح لد :هيبنت :هللإ همحر لاقو

 لوألا

 .(550780 /۲) «ليلغلا ءاورإ» .ها .ذجاونلاب اهيلع ضعف باتك يف اهارت داكت ال ةزيزع ةدئاف هذهو



 'ملعم مالغل كنإ» : متيم يبنلا هل لاق .نيترجهلا رجاهو «مالسإلا يف لجر سداس

 هللا دبع ينعي «دبع مأ نبا ةءارقب هأرقيلف لزن امك اضغ نآرقلا أرقي نأ هرس نم» :لاقو
 .هداسوو هيلعنو هكاوس بحاص ناكو متيم يبنلا مدخ .دوعسم نبا

 نبا نم هک ىنلاب الدو ادعو امس برقا دخ قرأ ام : قف ةفيالخ لاق

 زتحاف ءردب ةوزغ يف لهج ىبأ ىلع زهجأو ءاهدعب امو ردب ةوزغ دهش .دوعسم

 ءرمع دهع ىلع ةفوكلا يف لاملا تيبو ءاضقلا ىلوت . ميا يبنلا ىلإ هب ءاجو ءهسأر

 .نيثالثو نيتنثا ةنس اهيف تامو ةنيدملا ىلإ هاعد مث ٠ تتم نامثع ةفالخ نم ًردصو

 .ةالصلا نم هعضومو دهشتلا ةيفيك نايب :ثيدحلا عوضوم (أ)

 :تاملكلا حرش (ب)

 ةدارإو ضعبلا قالطإ باب نم اهيلع دهشتلا قالطإو ءاهلك تايحتلا :دهشتلا

 .اهيف لاقي ام مهأ دهشتلا نأل ؟لكلا

 دوعسم نبا هابتنا فرصيل ؛امهب هكسمأ مي يبنلا يفك نيب :هيفك نيب يفك

 طبضو دهشتلاب مكي يبنلا مامتها راهظإ اهركذ نم ضرغلاو ءةيلاح ةلمجلاو .هيلإ

 .هل هتك دوعسم نبا

 ءانتعا ىلع لدي هيبشت وهو ؛اهايإ ينقلي :نارقلا نم ةروسلا ينملعي امك

 .ىنعمو اًظفل دهشتلا اذهب كيم يبنلا

 .دهشتلا :هلوقل نايب بصن عضوم ىف اهدعب امو ةلمجلا هذه :هلل تايحتلا

 هلل يف ماللاو ءميظعتلا ىلع لاد لعف وأ لوق لك يهو ةيحت عيمج :تايحتلاو

 هل قحتسملا هلهأ هنإف ؛ميظعتلا ىلع لاد لعف وأ لوق لك نأ ىنعملاو .قاقحتسالل

 . لجو زع هللا وه ةقيقح

 . لجو زع هلل اهلفنو اهضرف ةفورعملا ةدابعلا يهو ةالص عمج :تاولصلاو

 .هل ىلصي نآل قحتسملاو



 د ماسكحألا ةدسع حرش مايفألا هزت
 هلل تباث وهف ؛لعف وأ لوق وأ ةفص نم باط ام لك يهو ةبيط عمج :تابيطلاو

 .تطلا لإ لقي هلو بط هلامقأو .هتايلكو هتافضو: بط قلاعت اف «ىلاغت

 .هوركمو ةفآ لك نم ةمالسلا :كيلع مالسلا

 . يبنلل اهيف باطخلاو ؛ءاعدلا ىنعمب ربخ ةلمجلاو

 رشا ي عراب هنلإ :ىحولا يلا
 . كلذ هباش ام وأ هفطعو هونح :هللا ةمحرو

 ةمحرلاو ةمالسلاب مدي يبنلل ءاعدلا يفو .ةرمتسملا ةريثكلا هتاريخ :هتاكربو

 . بوبحملا لوصحو هوركملا لاوز نيب عمج تاكربلاو

 نم هعم نمو .هسفن يلصملا مهنمو «ةيمالسإلا ةمألا رشعم يأ :انيلع مالسلا

 .مالسلا ىنعم قبسو ةعامج ىف ناك نإ نيلصملا

 .ةعاطلاب ىلاعت هلل للذتملا وهو ءدبع عمج :هللا دابع

 .هدابع قوقحو هللا قوقحب نيمئاقلا :نيحلاصلا

 .هب رقأ امب دهاشملاك اًمزاج ًارارقإ رقأ :دهشأ

 .ماللاب مغدتف ةنكاس ةليقثلا نم ةففخم :نأ

 امأ .هتافصو هتاذ لامكل ىلاعت هللا الإ ةقيقح ةيهولألاب فصتم ال :هللا الإ هلإ ال

 متنأ اهومتيمس ءامسأ الإ يه نإ ) :هب يمس نو لاب سيلف هنود نم دبع نم
 .1؟ لإ «ناطْلس نم اهب هللا لزا ام مكؤابآو

 .يمشاهلا يشرقلا بلطملا دبع نب هللا دبع نبا وه :ادمحم

 .هيلإ ةوعدلاو هتلاسر غيلبتو ةعاطلاب هل للذتملا :هدبع

 .نيملاعلا عيمج ىلإ هعرشب هدنع نم لسرملا :هلوسرو
 هلل هس لج قالو <« نلعب داد

 ,كهيشتلاب ای عير هنأل ؛ظفللا اذه ركذ ةدئاف اذهو ءرمآلل ماللا :لقيلف

 .لوقلا نع لعفلاب ربعف السلا كلذ متلق :كلذ متلعف
 .ةحابإلا ىنعمب رمألل ماللاو راتخي ام لقيلف :ريختيلف

 .هئاعد يأ هللا لاؤس نم :ةلأسملا نم



 ےک دس ىناشتلاابg لا

 ىنتعاو ءةالصلا يف دهشتلا هملع يب يبنلا نأ اخ دوعسم نب هللا دبع ربخي

 هنقلي امك هايإ هنقلو « لسی هيفك نيب هن دوعسم نبا فك سیب لعج ثيح «كلذب
 امنإو .خلإ . . .هلل تايحتلا :هلوقب دهشتلا كلذ دوعسم نبا نيب مث .نآرقلا نم ةروسلا

 هل صالخإلاو هديجمتو هللا ميظعت نم هيلع لمتشي ال ؛دهشتتلا اذهب لرب ىنتعا

 امو « موب هيلع كيربتلاو محرتلاو ميلستلاو هلوسر قدصو «هتينادحوب ةداهشلاو

 يف نيحلاصلا هللا دابع عيمجو .ةيمالسإلا ةمألاو < يلصملاب صاخلا مالسلا نم هنمضتي

 . لضم لك لغاز نک نازي راما ندخل اک اک و ی ارال
 ءاغدلا ةا او ةوبعقلا ا ءةالصلا يف دهشتلاناكم نايب يناثلا ظفللا يفو

 . كلذ دعب ءاش اع

 :ثيدحلا دئاوف (د)

 مالسلا .تابيطلاو تاولصلاو هل تايحتلا :ةالصلا يف دهشتلا ةيفيك نأ - ١

 .نيحلاصلا هللا دابع ىلعو انيلع مالسلا ءهتاكربو هللا ةمحرو يبنلا اهيأ كيلع

 .هلوسرو هدبع ادمحم نأ دهشأو «هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ

 ةعكرلا دعبو ةالص لك يف ةريخألا ةدجسلا دعب دوعقلا دهشتلا اذه لحم نأ -

 . اضيأ ةيعابرلاو ةيثالثلا يف ةيناثلا

 هيَ يبنلا نع حص امم هريغب دهشت نإو ءةالصلا يف دهشتلا اذه بوجو -“

 .زاج

 .كلذب هتيانعو هتمأ ميلعت ىلع مسي يبنلا صرح -؛

 نم ةروسلا هملعي امك دوعسم نبا هملع كي ىبنلا نأل ؛دهشتلا اذه ةيمهأ - ه

 ش .هديب كاسمإلا عم نآرقلا

 . مي يبنلا نم نآرقلا ىقلتي نمم ناك ثيح هِيَ دوعسم نبا ةليضف -"

 .هدارفأ عيمج لوانتي ماعلا ظفللا نأ -

 .امثإ نكي مل ام بحأ اب ةالصلا يف ءاعدلا زاوج -۸



 اا 1/٠ ماسكحألا ةدصع حرش ماسهقألا بينت

 م ىناثلا ثيدحلا م

 eS GS lo ةدنيع نع تااؤل

 لب تك اطلع هللا لور اب افق اء رخ ا ىبلا نإ د كلا یی
 دمحم لآ ىلعو دمحم ىلع لص مهللا :اولوق» :لاق ؟كيلع يلصن فيكف «كيلع

 .دمحم لآ ىلعو دمحم ىلع كرابو «ديجم ديمح كنإ «ميهاربإ لآ ىلع تيلص امك
 .«ديجم ديمح كنإ «ميهاربإ لآ ىلع تكراب امك

 سا
 قادم: رو یتا فراضلا یا فاجر یا یا نوجا ةع قوازلا

 .قرغ :ليقو «نينامثو تس ةنس مجامجلا ةعقو يف تام «نيعباتلا رابك نم ةقث يفوك

 . مي ىبنلا ىلع ةالصلا ةيفيك نايب :ثيدحلا عوضوم ()

 :تاملكلا حرش (ب)

 ...:تيبلاب ةفاوط ءانثأ يف كلذ نأ يور دقو «ينلباق :ينيقل

 مهنم لب :ليقو «راصنألل فيلح يولبلا ةيمأ نب ةرجع نبا وه :ةرجع نب بعك

 ثالث ةنس ةنيدملا يف تام «ةفوكلا لزن «ةيبيدحلا ةوزغ مسي يبنلا عم دهش

 . ةلس نيعبسو سمخ نع نيسمخو

 .قفرب بلطلا وهو ضرع ةادأ :الأ

 . اهب كفحتأ ةيطع :ةيده .لذبأ :يدهأ

 . كلذ نع هولأسف هغ ةدابع نب دعس لزنم يف مهاتأ نيح ناك هلعلو رهظ :جرخ

 .انفرع يأ لهجلا دض ملعلا نم ماللا رسكو نيعلا حتفب :انملع

 يبنلا اهيأ كيلع مالسلا :يهو «كيلع مالسلا ةيفيك يأ :؟كيلع ملسن فيك

 .دهشتلا دعب يي يبنلا ىلع ةالصلا :باب «(5 ٠ 5) مقرب ملسمو ء(۳۱۹۰) مقرب يراخبلا هاور - ۷



 ئاللا حنا

 هلوق لوزن دعب اذه ناكو .هيلع ةالصلا ةيفيك نع لاؤس :؟كيلع يلصن فيكف

 ا٠٠ ,برحالإ ب اميل اوملسو لع وص اوم نيذلا اهنأي ل :ىلاعت
 .ميلعتو داشرإ رمأ :اولوق

 .ىلعألا الملا يف ليمجلا ركذلاب هيلع نبأ :دمحم ىلع لص

 .هتبارق نم نونمؤملا مه :ليقو .هنيد يف هعابتأ :دمحم لآ

 امك :ىنعملو كتالصك :يأ ,ةيردصم امو «ليلعتلل فاكلا :تيلص امك

 باب نم وهف .دمحم لاو دمحم ىلع ةالصلاب معنأف ميهاربإ لآ ىلع ةالصلاب تمعنأ

 .ةيولطملا همعنل ةقباسلا همعنب ىلاعت هللا ىلإ لسوتلا

 نم هناحبس هل ال كلذو دومحم ىنعمب ديمحو «ليلعتلل ةلمجلا :ديجم ديمح كنإ

 ديجمو «هدابع نم دمحلا قحتسي نمل دماح ىنعمب وأ ؛لاضفإلا ليزجو لامكلا تافص

 .ناطلسلاو ةمظعلا لامك دجملاو «دجام ىنعمب

 مقر ثيدحلا يف ةكربلا ىنعم قبسو «هيلع ةكربلا لزنأ :دمحم ىلع كراب

 )١15(.

 .تيلص امك : ىف قبس ام اهيف لاقي :تكراب امك

 :يلامجإلا حرشلا (ج)

 لجرلا اهملعي ةلأسملا نأو «ةيلاع ةلزنم ةعيرشلاب ملعلل نوري حلاصلا فلسلا ناك

 نبا نمحرلا دبع ثدحن ثيدحلا اذه يفو «هيلإ اهيدهي يتلا فحتلا لضفأ نم هاخأ

 ؛هيقل ةباحصلا نم وهو هيفا ةرجع نب بعك نأ نيعباتلا رابك نم وهو .ىليل ىبأ

 ىليل يبأ نبا اهلبق اهتلزنم ردق فرعيو ءاهيلإ هقوشيل ةيده هيلإ يدهي نأ هيلع ضرعف

 ةالصلا ةيفيك نع هولأسف موي تاذ مهيلع جرخ مي ىبنلا نأب هيظيف بعك هربخأف

 مهدشرأف لمكألا هجولا ىلع اهب اوتيل ؛هيلع نوملسي فيك اوملع نأ دعب هيلع
 امك دمحم لآ ىلعو دمحم ىلع لص مهللا» :اولوق لاقف كلذ ىلإ مب ىبنلا

 امك دمحم لا ىلعو دمحم ىلع كرابو «ديجم ديمح كنإ ميهاربإ لآ ىلع تيلص

 . (ديجم ديمح كنإ ميهاربإ لا ىلع تكراب



 ماكحألا ةدمع حرش مابلألا هسيبنت

 :ثيدحلا دئاوف (د)

 ىلعو دمحم ىلع لص مهللا» :لوقي نأ يي يبنلا ىلع ةالصلا ةيفيك نأ ١-

 دمحم ىلع كرابو «ديجم ديمح كنإ ميهاربإ لآ ىلع تيلص امك «دمحم لآ

 نما نإ ادم دمخ كلنا ؛ميهاربإ لآ ىلع تكراب امك دمحم لآ ىلعو

 هلا كوذأ يَ يبنلا نع درو امن ةيفيكلا هذه ريغب

 ام نود يدلي. يبنلا نع حص ام لي. يبنلا ىلع ةالصلل ةيفيك لضفأ نأ 5

 .هدعب نوثدحملا هثدحأ

 .مالسلاو ةالصلا هيلع ميهاربإ هللا يبن ةليضف -

 .بولطملا بساني اب لجو زع هللا ىلع ءانثلاب ءاعدلا متخ ةيعورشم -

 . ةعيرشلاب ملعلا ىلع ةمألا فلسو ةباحصلا صرح -ه

 ىلع تيلص امك :ظفلب ةدمعلا خسن ضعب يف ثيدحلا اذه ءاج :هيبنت (ه)

 هذه تسيلو ,.ميهاربإ لآ ىلعو ميهاربإ ىلع تكراب امكو «ميهاربإ لآ ىلعو ميهاربإ
 بابلا ىف يراخبلا هركذ رخآ قايس ىف تءاج امنإو .روكذملا قايسلا اذه 5 ةدايزلا

 ۰ ۰ .ءايبنألا باتك نم رشاعلا

 9 ةالصلا تناك امل هنأ :ةالصلا باتكل ثيدحلا اذه ةبسانم 55 نا ةت

 نع ب يبنلا اولأس يتلا ةالصلل الحم نكتلف ,هتيفيك ةباحصلا فرع يذلا ميلستلل

 هرن يردبلا دوعسم نبأ ثيدح نم ننسلا باحصأ هاور ام كلذ ديؤيو .اهتيفيك

 نبا دمحم درفت دقو ؟انتالص يف كيلع انيلص نحن اذإ كيلع يلصن فيكف :ظفلب
 .سيلدتلا فوخ لازف ؛ثيدحتلاب حرص هنكل ةدايزلا هذهب قاحسإ

OO 



 هدسلب سله ا

 تفل

 © ثلاثلا ثيدحلا و

 كب ذوعأ ينإ مهللا» :وعدي مدي يبنلا ناك :لاق قزف ةريره يبأ نع -۸

 حيسملا ةنتف نمو «تامملاو ايحملا ةنتف نمو «رانلا باذع نمو ءربقلا باذع نم

 . (لاجدلا

 ذوعأ ينإ مهللا :لوقي «عبرأ نم هللاب ذعتسيلف مكدحأ دهشت اذإ» :ملسمل ظفل يفو

 .هوحن ركذ مث (منهج باذع نم كب

 ا
 .(۷۹) مقر ثيدحلا يف هتمجرت تقبس : عن ةريره وبأ :يوارلا

 .ةالصلا ىف عبرألا هذه نم ةذاعتسالا مكح نايب :ثيدحلا عوضوم (أ)

 :تاملكلا حرش (ب)

 .ةالصلا يف كلذ ناكو هللا وعدي يأ :وعدي

 ( .هب وعدي امل نايب ةلمحلا :خلإ ...مهللا

 .ءاعدلا ىنعمب ربخ وهو كب مصتعأ :كب ذوعأ

 نفدي مل نإو .ةعاسلا مايقو توملا نيب ام :ربقلاب دارملاو .هلاكن ملأ :ربقلا باذع

 تيما

 ايندلا ران ىلع ةرخآلا ران تلضف دقو «ةفورعم رانلاو اهلاكن ملأ :رانلا باذع

 . اًءزج نيتسو ةعستب اهلك
 نيبو هنيب لوحي لهجل امإ ؛هللا عرش نع دصي ام :ةنتفلاو ةايحلا ةنتف :ايحملا ةنتف

 .هعابتا نيبو هنيب لوحي ىوهل امإو .عرشلا ةفرعم

 تفيضأ ةافولا دنع لصحت يتلا توملا ةنتف نمو يأ ءايحملا ىلع ةفوطعم :تامملاو

 يف هنم ذاعتسي ام :باب ء«(۸۸٥) مقرب ملسمو ءربقلا باذع نم ذوعتلا :باب )۱۳١١(« مقرب يراخبلا هاور -

 : .ةالصلا



 ماسكحألا ةدسمع حرش ماهقألا بيق ْ س

 تيملا لأسي نيح توملا دعب لصحت يتلا توملا ةنتف دارملا :ليقو «هنم اهبرقل توملا ىلإ

 . هيبنو هنيدو هبر نع هربق يف

 بابسأ نم هب ىتأي امب ىلاعت هللا عرش نع سانلا هدص :لاجدلا حيسملا ةنتف

 . ةنتفلا

 ,نمؤملا اهؤرقي رفاك يأ «ر ف ك» هنيع نيب بوتكم روعأ لجر :لاجدلا حيسملاو
 .اهيف هريسب ضرألا حسمي هنأل وأ .نيعلا حوسحم هنأل احيسم يمس . اًنراق نكي مل نإو

 .هيومتلاو بذكلا : لجدلاو .هلجد ةرثكل ؟ ةلاجد يمسو

 «ةميظع ةعرسب اهلك ضرألاب فوطيف «قرشملا ةيحان نم نامزلا رخآ يف جرخي
 الف ةنيدملاو ةكم الإ «يداوبلاو ىرقلاو ندملاب رميف .حيرلا هتربدتسا مامغلاك
 نمل الإ ةنتف هب ام تاداعلا قراوخ نم ىلاعت هللا هيطعيو ةيبوبرلا يعدي ءامهلخدي

 ضرألاو رطمتف ءامسلا رمأيف «هب نونمؤيف موقلا وعديل هنإ ىتح .لجو زع هللا همصع
 :لوقيف ةبرخلاب ريو «نيبدجم نوحبصيف هنودريف موقلا وعديو «نوبصخسيف تبنتف
 اهب ىقلي ةنجو «هلوق دري نم اهب يقلي ران هعم «هعبتت اهزونك جرختف ؛كزونك يجرح
 دعبي نأ هب عمس نم مسي يبنلا رمأ «ران هتنجو « ةنج هران نكل «هلوق لبقي نم
 نم هب ثعبي ام هعبتيف نمؤم هنأ بسحيف هيتأيل لجرلا نإ هللاو» :لاقو «هنع
 نم تايآ رشع يهو «فهكلا ةروس حتاوف هيلع أرقي نأ هكردأ نم رمأو .«تاهبشلا

 ءرهشك مويو «ةنسك موي .اًموي نيعبرأ ضرألا يف ىقبي .هنم مصع اهظفح نم اهلوأ

 ءامسلا نم متي ميرم نبا ىسيع لزني مث «داتعمل اك همايأ يقابو ءعوبسأك مويو
 . كانه هلتقيف ؛نيطسلف يف دللا باب دنع هكرديف

 دهشتلا هب دارملاو .خلإ ...هلل تايحتلا :وهو دهشتلا أرق :مكدحأ دهشت اذإ

 .ملسمل ىرخأ ةياور يف امك هريخألا

 .رمألل ماللاو .رجتسيلف :طعتسيلف

 .ةرخآلا يف نيرفاكلا رقم يهو «رعقلا ةديعبلا ةميظعلا رانلا :منهج

 .«لاجدلا حيسملا ةنتف رش نمو» : هظفل نأل ؛هركذو لقي ملو «ههبش :هوحن



 د شالا 00
 رمأو «عبرأ نم هتالص يف هللاب ذوعتي ناك مسي يبنلا نأ هوت ةريره وبأ ربخي

 دبعلا ةياقو نأل ؛نهنم هللاب اوذوعتي نأ ةالصلا ىف ريخألا دهشتلا نم اوغرف اذإ هتمأ

 رانلا باذعو ربقلا باذع يه عبرألا هذهو «ةرخآلاو ايندلا يف حالفلا ببس نهنم

 اهرطخ مظعل ؛ايحملا ةنتف نم تناك نإو ركذلاب اهصخو «تامملا ةنتفو ءايحملا ةنتفو

 اهنأل ؛ةجرحلا ةعاسلا كلت يف مدآ نبا ءاوغإ ىلع صرحأ نوكي ناطيشلا نإ ثيح

 دعب نوكت يتلا ةنتفلا اهنأب لوقلا ىلعو «هتواقش وأ هتداعس رادم اهيلعو «ةايحلا ةمتاخ

 ءركذلاب اهصخف لاجدلا ةنتف امأو ءهبيذعت وأ هميعنت رادم اهيلعو ةريطخ ىهف «توملا

 ام" :لاق هنأ مي يبنلا نع حص دقف «نتفلا مظعأ اهنأل ؟ايحملا ةنتف et نإو

 . ملسم هاور «لاجدلا نم ربكأ رمأ ةعاسلا مايق ىلإ مدآ قلخ نيب

 :ثيدحلا دئاوف (د)

 اضرف ةالص لك نم ريخألا دهشتلا يف عبرألا هذه نم هللاب ةذاعتسالاب رمألا ١-

 هلوقو «هب هرمأو ر يبنلا لعفل ؛ءاملعلا ضعب دنع بوجولل وهو «ًالفنو

 .«يلصأ ينومتيأر امك اولص» و

 .ميظع عبرألا هذه رطخ نأ -؟

 .رانلا باذعو ربقلا باذع تابثإ -۳

 .تامملا دنع ةنتفلا مظع - 5

 .هتنتف مظعو لاجدلا جورخ تابثإ -5

 .هتمأ ىلع هع يبنلا ةقفش -5

OOO 



 سس
 © عبارلا ثيدح لا م

 هنأ : ف قيدصلا ركب يبأ نع غب صاعلا نب ورمع نب هللا دبع نع -4

 ا :لق» :لاق «يتالص يف هب وعد ءاعد ينملع : ي هللا لوسرل لاق

 كدنع نم ةرفغم ىل رفغاف «تنأ الإ بونذلا رفغي الو ءاريثك املظ ىسفن تملظ

 ش .«ميحرلا روفغلا تنأ كنإ ينمحراو

 ماكحألا ةدسع حرش ماسقألا هيت

 رضا
 :نايوارلا

 هيبأ دعب دلو غيت يمهسلا يشرقلا لئاو نب صاعلا نب ورمع نب هللا دبع ١-

 لوسر اي :لاقف هثيدح بتكي نأ و يبنلا نذأتسا ,هلبق ملسأو .ةنس ةرشع ىتنثاب

 ؛«اقح الإ لوقأ ال ينإف يعن :لاق ,بضغلاو اضرلا يف كنم عمسأ ام لك بتكأ هلل

 نع اهترثك لثمب هنع ةياورلا رثكت مل نكلو . مي هللا لوسر ثيداحأ نم اريثك ظفحف
 درسي ناك دقف ءاهيلع مدي يبنلا قراف يتلا ةدابعلل اعطقنم ناك هنأل ؛ةريره يبأ

 ماني نأو ءاّموي رطفيو اًموي موصي نأ مديني يبنلا هرمأف .ليللا ماني الو .موصلا

 نيأ فلتخاو .ةنس نيعبسو نيتنثا نع يفوت . هسدس مانيو ..هثلث موقيو « ليللا فصن

 يلايل يف صاعلا نب ورمع نب هللا دبع تام :دمحأ مامإلا لاق ؟ناك ىتمو .هتوم ناك

 .نيتسو ثالث ةنس ةجحلا يذ رخآ يف تناكو .ةرحلا

 )١1١١(. مقر ثيدحلا ىف هتمجرت تقبس : هانا قيدصلا ركب وبأ -۲

 .ةالصلا ةيعدأ نم ءيش نايب :ثيدحلا عوضوم (أ)

 :تاملكلا حرش (ب)

 . ميلعتلاو داشرإلا ىنعمب رمأ :لق :داشرتسالا دعب وما :ينملع

 . بونذلاب اهقح اهتصقن :يسفن تملظ

 .هردق يأ ًاريبك : ظفل يفو .هددع يأ ريتك

 ضفحخ بابحتسا :باب Y۰)» 0( مقرب ملسمو مالسلا لبق ءاعذلا :باب ,(7/94) مقرب يراخبلا هاور - | ١4

 .ركذلاب توصلا



pd |سالا ¢  

 . يصاعملا :بونذلا . زواجتيو رتسي :رفغي

 . ميظعتلل تركن :ةرفغم . زواجتو رتسا : ءاعدلا ىنعمب .رمأ :يل رفغاف

 ‹ ميظع ميظعلا دنع نم يذلا نأل ؛اهميظعت ىف ةدايزلل كلذب تفصو :كدنع نم

 .ةوقلاو لوح لا نم هسفن ةئربتلو

 . كتمحر يف ىنلخدأ :ىنمحرا

 .هنم ةمحرلاو ةرفغملا بلطل ؛ليلعت :ميحرلا روفغلا تنأ كنإ

 :يلامجإلا حرشلا (ج)

 ثيدحلا اذه يفو .اهيف ءاعدلا ةباجإ يجرت يتلا ةحلاصلا لامعألا نم ةالصلا

 ل كان قيدصلا ركب ىبأ نع غيب صاعلا نب ورمع نب هللا دبع ثدحي

 ىلإ مي ع يبنلا هدشرأف ؛ًالماش اعماج نوكي هتالص ىف هب وعدي ءاعد هملعي نأ ميلي

 يل رفغاف تنأ الإ بونذلا رفغي الو ءاريثك اًملظ يسفن تملظ ينإ مهللا» : لوقي نأ

 عاونأل عماج لماش ءاعد اذهو «ميحرلا روفغلا تنأ كنإ ينمحراو .كدنع نم ةرفغم

 راهظإ مث .هترفغم نع نوزجاع قلخلا عيمج < نأو «بنذلاب فارتعالا هيفف ؛ةيعدألا

 : بولطملا بساني امب ىلاعت هيلع ءانثلا مث ءهنم ةمحرلاو ةرفغملا لاؤسب هللا ىلإ راقتفالا

 . ميحرلا روفغلا تنأ كنإ

 :ثيدحلا دئاوف (د)

 دهشتلا نيب ام وأ .دوجسلا ىف امإ ءةالصلا يف ءاعدلا اذهب ءاعدلا ةيعورشم ١-

 .تنأ الإ بونذلا رفغي الو ی يعش تملك ىلإ مهللا :ميلستلاو

 . ميحرلا روفغلا تنأ كنإ ينمحراو ,كدنع نم ةرفغم يل رفغاف

 دعب ركب ابأ هايإ مدي يبنلا ميلعتو .هلومشو هعمجل ؛ءاعدلا اذه ةليضف -۲

 .هبلط
 .ىلاعت هللا الإ بنذلا رفغي دحأ ال هنأ -۳

 .اهنع يهنملا ةرهاجملا نم سيل هبرل هبنذب دبعلا فارتعا نأ - 4
 ينثي مث ءاهفشك هللا لأسي مث .هتجاحب يعادلا فرتعي نأ ءاعدلا لامك نأ -ه

 .بولطملا بساني امب هيلع



 ماكحألا ةدصع حش ماهتألا بنت ی سس ا ۲۷۸( حد

 تلزنآ اذإ دعب ةالص مي هلا لوسر ىلص ام :تلاق هلت ةشئاع نع *١-
 مهللا كدمحبو انبر كناحبس» :اهيف لوقي الإ 4 حتفلاو هللا رصن ءاج اذإ # :هيلع
 .«يل رفغا

 انير مهللا كناحبس» .هدوجسو هعوكر ىف لوقي نإ رک ناک : ظفل يقو

 .«يل رفغا مهللا كدمحبو

e 
 .(۸*) مقر ثيدحلا يف اهتمجرت تقبس :هقنَي نينمؤملا مأ ةشئاع :يوارلا
 .ةالصلا نم هعصومو ءاعدلا اذه مكح نايب :ثيدحلا عوصوم ))

 . ةلفأن وأ ةضيرف يأ :ةالص

 . هيلع هللا لززأ :هيلع تلزتأ

 .اهلماكب ةروسلا هذه يأ :حتفلاو هللا رصن ءاج اذإ

 . ةرجهلا نم نامث ةنس ناضمر ىف وهو ةكم حتف :حتفلاب دارملاو

 . كو سابع نبا
 لعاف نم لاحلا ىلع بصن عضوم ىف :لوقي ةلمجو ٠ رصح ةادأ الإ :لوقي الإ

 م

 لاقي ام باب ء(٤۸٤) مقرب ملسمو هللا رصن ءاج اذإ# ةروس ريسفت :باب «(57487) تو ىزاختلا هاور - ٠٠
 .دوجسلاو عوكرلا يف

 -تاقولخملا ةلئامث وأ “بيعو صقن لك نع العو لج برلا هزنت نأ هانعمو «هيزنتلا وه حيبستلا - كناحبس -هلوق

 :ءايشأ ةثالث نع هللا هزني )٥۲۹/١(: ؟عتمملا حرشلا* يف ها همحر نيميثع نبا خيشلا لاق

 -لامكلا تافص يف صقنلا نع ١-

 .لامكلا نع ةدرجملا صقنلا تافص نع -؟

 -نيقولخملا ةلثامث نع -۳



 a SS سالا ءس لا
 مسا :ناحبسو .نيقولخملل ةهباشم وأ صقن لك نع كل اهيزنت :كناحبس

 . قلطم لوعفم هنأ ىلع امئاد بوصنم وهو حبس ردصم

 ةفوذحملا ءادنلا ءايب بوصنم وهو .ءاشي امك انربدمو انكلامو انقلاخ :انير

 انو اج :نيدقتلاو

 وجم اا كجا ىنعملاف .ةبحاصملل ءابلاو ةفطاع واولا :كدمحبو

 يو تاه زج هتاف اعل افا لا هل فو دملا كا

 . ىلاعت هل لامكلا تابثإو هناحبس هللا نع صقنلا يفن نيب عمج حيبستلا عم هركذ

 . اهرتساو يبونذ نع زواج هللا اي :يل رفغا مهللا

 :يلامجإلا حرشلا (ج)

 ءاج اذإ» تقلا ةروس ميم هلوسر ىلع لزنأ ال ىلاعت هللا نأ اهن ةشئاع ربخت

 رمأ لاثتما ىلإ موب رداب - حتفلاو رصنلا -ةمالعلا هذه ىأرو .# حتفلاو هللا رصن

 ."يل رفغا مهللا ,كدمحبو انبر مهللا كناحبس» :لوقي نأ رثكي ناكف .لجو زع هلل

 هذه يف تناكو ءاهدوجسو اهعوكر يف كلذ لاق الإ ةلفان الو ةضيرف ةالص ىلص امو

 . م هللا لوسر لجأ برقب اًناذيإ ةروسلا

 :ثيدحلا دئاوف (د)

 «كدمحبو انبر مهللا كناحبس :هدوجسو هعوكر يف ىلصملا لوق ةيعورشم - ١

 . هنم هراثكإو «يل رفغا مهللا

 .هرمآل هلاثتماو .ىلاعت هلل ی يبنلا ةيدوبع لامك -۴

 ىلإ لقتني مث ءهبر ةلاسر غلبيل ثعب امنإو ؛دلخيل ثعبي مل متي يبنلا نأ -۳

 .هراوج
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 يي aaa ماكحألا ةدمع حرش مامفألا هيت

 س رتولا باب اك

 .رسكب الإ مسقني ال ددع لكو ,.درفلا ةغل :رتولا

 اهرتوف راهنلا ةالص امأ .ليللا ةالص رتوتل اهب عوطتملا ةالصلا :انه هب دارملاو

 . برغملا ةالص

 م لوألا ثيدحلا ©

 ام ربنملا ىلع وهو ملي يبنلا لجر لأس : لاق عينين رمع نب هللا دبع نع ١-

 ةعكر ىلص حبصلا مكدحأ يشخ اذإف ,ىنثم ىنثم» : هيب لاق ؟ليللا ةالص يف ىرت
 . «(رتو ليللاب مكتالص رخآ اولعجا» :لوقي ناك هنأو .«ىلص ام هل رتوت «ةدحاو

 ا
 . (81) مقر ثيدحلا يف هتمجرت تقبس : غن باطخلا نب رمع نب هللا دبع :يوارلا

 . ةعكرب رتولا مكحو ليللا ةالص ةيفيك نايب :ثيدحلا عوضوم ()

 . يبارعأ هنأ يور :لجر

 نايب اهنم ضرغلاو ما يبنلا نم لاح ةلمجلاو «هدجسم ربنم :ربنملا ىلع وهو

 . مكحلاب نلعأ مسز يبنلا نأو «ثيدحلا طبض

 ؟ لوقت ام يأ : ؟یرت ام

 .اهددعو اهتيفيك وأ اهتيفيك ىف يأ : ليللا ةالص ىف

 ىنثم ليللا ةالص :باب .(7/54) مقرب ملسمو «دجسملا ىف سولجلاو قلحلا :باب ((57-) مقرب يراخبلا هاور ١١١

 .ليللا رخآ نم ةعكر رتولاو ىنثم

 ؛قايسلا رهاظ وهو :ديعلا قيقد نبا لاق ءليللا ةالص نم نيتعكر لك نيب لصفلا نيعت ىلع اذهب لدتساو :ظفاحلا لاق

 هنوك اضيأ نيعتي ملو هفالخب مي هلعف نم حص امل لضفألا نايبل هنأ ىلع روهمجلا هلمحو «ربخلا يف أدتبملا رصحل

 ؛اهقوف امف عبرألا نم يلصملا ىلع فخأ نيتعكر لك نيب مالسلا ذإ ؛فخألا ىلإ داشرإلل نوكي نأ لمتحي لب كلذل
 نمو « ییا هيلع بظاوي مل طقف زاوجلا نايبل لصولا ناك ولو مهم رمأ نم ضرعي ام ءاضقو ابلاغ ةحارلا نم هيف امل

 .(874/5) «يرابلا حتف) .ها.نايبلا هيلعف هب هصاصتخا یعدا



 . فاخ :يشح . نيتعكر لك نم ملسي ينعي نيتنثا يأ :ىنثم ىنثم

 . ارتو هتلعج :ىلص ام هل رتوت ٠ حبصلا عولط يأ :حبصلا

 رخآ اولعجا :لوقي ناك هنأو : هظفلو يراخبلا ةياور اذكه رمع نبا يأ :هنأو

 ملسم ىور دقو « عفان هنع هيوارو ٠ هب رمأ مسی يبنلا نإف ؛ ارتو ليللاب مكتالص

 . 27 رمع نبا نع عفان نع ءرخآ هجو نم مسي يبنلا نع احيرص هب رمألا

 ماد ارو

 :يلامجإلا حرشلا (ج)

 نع هلأسف ربنملا ىلع ميا يبنلاو دا اع نأ قلب رمع نب هللا دبع ثدحي

 ؛ نيتعكر لك نم اهيف ملسي يأ ىنثم ىنثم اهنأب اهتيفيك متم هل نيبف ؛ ليللا ةالص
 ام هل ترتوأف « ةدحاو ةعكر ىلص هفاخ اذإف « رجفلا عولط ىشخي ىتح كلذك رمتسيو

 نأ ربخيو « أرتو ليللاب مكتالص رخآ اولعجا :لوقي رمع نبا ناكو « هتالص نم قبس

 . ديحوتلاب متخت هلامعأ نأ دبعلا رعشيل ؛ كلذب رمأ مي بلا

 :ثيدحلا دئاوف (د)

 ام هل رتوت ةعكرب اهمتخيو نيتعكر لك نم ملسي ىنثم ىنثم ليللا ةالص نأ ١-

 . ىلص

 ىنثم تاعكر نم ءاش ام ىلصي نأ ناسنإللف ؛ نيعم ددعب رصحنت ال اهنأ -؟

 يف ال ةعكر ةرشع ىدحإ ىلع ديزي ال هيَ يبنلا ناك دق نكل . ىنثم

 . ةعكر ةرشع ثالث ىلص امبرو « هريغ ىف الو ناضمر

 . ةدكؤم ةنس وهو « رتولا ةيعورشم ١-

 . ةدحاو ةعكرب رتوي نأ زوجي هنأ -

 . رجفلا عولطب ىهتني رتولا تقو نأ -5

 . هتباجإو ربنملا ىلع بيطخلا لاؤس زاوج -1

QOR 



 = ماكحألا ةدمع حرش مايقألا يت
 م ىناثلا ثيدحلا ©

 ليللا لوأ نم يع يبنلا رتوأ دق ليللا لك نم :تلاق ادت اع 7

 . رحسلا ىلإ هرتو ىهتناو ؛«هرخآو هطسوأو

 .(۸۰) مقر ثيدحلا يف اهتمجرت تقبس : اهب نينمؤملا مأ ةشئاع :يوارلا

 . ليللا نم رتوي ىتم نایب :ثيدحلا عوضوم (أ)

 ليللا لوأ نم, : اهلوقب هتلصف مث «ليللا نم ةعاس لك نم يأ :ليللا لك نم

 .هرتو تقو يأ :هرتو ىهتناو .رتولا ىلص دق :رتوأ دق ظ

 . قداصلاو بذاكلا رجفلا نيب ام هنإ : ليف . ليللا نم ءزج رخآ وهو :رحسلا ىلإ (

 هيف رتولا يلصي يع يبنلا ناك يذلا تقولا نع الطمي نينمؤملا مأ ةشئاع ربخت
 اًنايحأ «رتوي ناك ليللا تاعاس لك يفف «ىرخأ نود ةعاسب ديقتي ال هنأو «ليللا نم

 . رحسلا ةعاس ةعاس رخآ نوكت ىتح هاثلث يضمي نيح هرخآ نم اًنايحأو ؛لوألا

 :ثيدحلا دئاوف (د) :

 نأ عمط نمل لضفأ هرخآ نكل ءةهرخآو هطسوأو ليللا لوأ يف رتولا زوج ١-

 ' موقي ١

 .رجفلا عولط ىلإ ءاشعلا ةالص نم رتولا تقو نأ 7

 تاعكر ددعو ليللا ةالص ءساب )۷٤0( مقرب ملسمو ؛رتولا تاعاس ”باب 2©؛) مقرب يراخبلا هاور 4
DS 

 ۰ ؛ةحيحص ةالص ةعكرلا نأو ؛ةعكر رتولا نأو *ليللا يف کا ىبلا
- 



 ےک ي داتلاء ۱

 © ثلاثلا ثيدحلا و

 ةرشع ثالث ليللا نم يلصي مدح يبنلا ناك : تلاق عيون ةشئاع نع *١7-

 . اهرخآ يف الإ ءيش يف سلجي ال «سمخب كلذ نم رتوي .ةعكر

 ا
 )86١(. مقر ثيدحلا يف اهتمجرت تقبس اعظم نينمؤملا مأ ةشئاع :يوارلا

 . هرتوو ليللا نم سيب يبنلا ةالص ددع نايب :ثيدحلا عوضوم (أ)

 :تاملكلا حرش (ب)

 . (۸۰*) مقر ثيدحلا يف تقبس :ناك

 . ةيفرظلل ىهف ؛ ىف ىنعمب نم :ليللا نم

 . ةعكر ةرشع ثالثلا ددعلا كلذ يأ :كلذ نم

 . تاعكر سمخب يأ :سمخب

EE 
 امإ ؛ةيفيسكلاو ددعلا يف ىتش هوجو ىلع ليللا ىف مّ يبنلا ةالص تناك

 ربخت ثيدحلا اذه يفو .ةمألا ىلع ةعسوتلاو زا وحلا نايبل امإو «لاوحألا فالتخال

 ميلستب اهرخآ يف اهنم سمخب رتوي ةعكر ةرشع ثالث يلصي ناك هنأ هي ةشئاع

 هنأ رهاظلاف ىلوألا ينامثلا امأو ءاهرخآ ىف الإ سلجي الف «دحاو دهشتو «دحاو

 . ليللا ةالص ىف ةنسلا يه امك «نيتعكر نيتعكر اهيلصي

 ' :ثيدحلا دئاوف (د)

 ١ - ةعكر ةرشع ثالث ليللا يف ىلص ابر مب يبنلا نأ .

 . اهنم ةعكر رخآ يف الإ سلجي ال ادرس نوكي تاعكر سمخب رتولا نأ -۲

 نأو ةعكر رتولا نأو ؛ليللا يف تت يبنلا تاعكر ددعو ليللا ةالص : باب ({(YTY))» مقرب ملسم هاور - ۳

 . ةحيحص ةالص ةعكرلا



 ا ماكحألا ةدمع حرش ماهقألا هيبنت

N و 

 لاه ا لاق لاو هناتكلات عورشم ةضورفملا تاولصلا بقع ىلاعت هللا ركذ

 ناكو 64٠١ :ءاسنلال (مكبونج ىلعو ادوعقو امايق هلا اوركذاف ةالّصلا متيضق اذإف»

 ىف ميم هنع درو دقو «كلذب هباحصأ رمأيو ءةالصلا دعب هللا ركذي مي ىبنلا

 د تافص دحاولا عونلا يف هنع دروو ءاهلك اهيلع ةظفاحملا يغبني عاونأ كلذ

 ةنسلا لصحت ثيح «راكذألا هذهب لمعلا لاجم ىف ةمألا ىلع ةعسوتلا اهب لصحت

 نم دحاو لكب ىتأي نأ هلامكو ءادتقالا مامت نكل ا هذه نم ةفص يأب لمعلاب

 عمجي الو ءاهنم ةدحاو رجهي الف اعيمج نيتنسلاب ًالماع نوكيل تقو يف تافصلا هذه

 .دحاو لمع ىف اهلك تافصلا

 م لوألا ثيدحلا م
 سانلا فرصني نيح ركذلاب توصلا عفر نأ كي سابع نب هللا دبع نع -4

 اوفرصنا اذإ ملعأ تنك :سابع نبا لاق هع هللا لوسر دهع ىلع ناك «ةبوتكملا نم

 .هتعمس اذإ كلذب

 .ريبكتلاب الإ ميا يبنلا ةالص ءاضقنا فرعن انك ام :ظفل يفو

 حشا ٠
 .(۸۲) مقر ثيدحلا ىف هتمجرت تقبس : اهليذ سابع نب هللا دبع :يوارلا

 :ثيدحلا عوضوم (أ)

 . ةضيرفلا ةالص دعب ركذلاب رهجلا مكح نايب

 ةالصلا دعب ركذلا :باب «(9۸۳) مقرب ملسمو «ةالصلا دعب ركذلا :باب )8١5(( مقرب يراخبلا هاور -

 مقرب يراخبلا هاور .ةريبكتلاب الإ موب هللا لوسر ةالص ءاضقنا فرعن انك ام» :لاق اًضيأ غب سابع نبا نعو

 .ةالصلا دعب ركذلا :باب (2087) مقرب ملسمو تالصلا دعب ركذلا :باب )8١60(

 بقع ركذلاو ريبكتلاب توصلا عفر بحتسي هنإ :فلسلا ضعب هلاق ال ليلد اذه :ىلاعت هللا همحر يوونلا لاق

 ۸٤(. /۲) «يوونلا حرش» .يرهاظلا مزح نبا نيرخأتملا نم هبحتسا نممو «ةبوتكملا



 . تاولصلا فلخ هب رومأملا هللا ركذ يأ :ركذلاب

 . ةضورفملا ةبوتكملاو ءاهنم نوغرفي :ةبوتكملا نم سانلا فرصني
 .دبعم وبأ هالوم وهو «هنع يوارلا هنع كلذ لقان :سابع نبا لاق

 . ةيببسلل ءابلاو مهتاوصأ عفرب :كلذب اوفرصنا اذإ

 . ةضيرفلا يأ : مي يبنلا ةالص

 . رع يبنلا ءارو نمم ريبكتلا عامسب الإ يأ :ريبكتلاب الإ

 :يلامجإلا حرشلا (ج)

 يفو ءرهج الو رسب ديقم ريغ اًقلطم آرمأ ةالصلا ءاضق دعب ركذلاب ىلاعت هللا رمأ

 يف سانلا ناك ثيح ءرهجلا هيف ةنسلا نأ كيف سابع نب هللا دبع ربخي ثيدحلا اذه

 نم مهفارصنا ملعي قف سابع نبا ناكو «كلذب مهتاوصأ نوعفري ميم يبنلا دهع
 ءيشب ميم يبنلا ةالص ءاضقنا فرعي الو ءاهدعب ريبكتلاب مهتاوصأ عمس اذإ ةالصلا

 .هميلست نوعمسي الف مهدعبل ؛هاوس

 :ثيدحلا دئاوف (د)

 ١- ةضيرفلا ةالص دعب هب رهجلاو ركذلا ةيعورشم .

 .هب لورهجي اوناك يذلا ركدلا نه نيكتلا نأ -۲
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 ءاكحألا ةدمع حرش ماهقألا بت س +١٠

 م ىناثلا ثيدحلا م

 بک فک ني ا كنس ا ل لا ناو نع حالا

 ال هدحو هللا الإ هلإ ال» : ةبوتكم ةالص لك ربد يف لوقي ناك مع يبنلا نأ ةيواعم

 «تيطعأ امل عنام ال مهللا ءريدق ءيش لك ىلع وهو «دمحلا هلو ؛كلملا هل «هل كيرش
 ةيواعم ىلع كلذ دعب تدفو مث «دحلا كنم دجلا اذ عفني الو «تعنم امل يطعم الو

 . كلذب سانلا رمأي هتعمسف

 ىهني ناكو « لاؤسلا ةرثكو «لاملا ةعاضإو «لاقو ليق نع ىهني ناك : ظفل ىفو

 . تاهو عنمو « تانبلا دأوو « تاهمألا قوقع نع

 مرسلا
 يأ ةثلاثلا نم ةقث : بيرقتلا يف لاق « مهالوم ىفقثلا ديعس وبأ وه دارو :يوارلا

 . نيعباتلا نم رابكلاو راغصلا نيب ىطسولا ةقبطلا نم

 . ةضيرفلا دعب راكذألا عون نایب :ثيدحلا عوضوم ))

 :تاملكلا حرش (ب)

 . هبتكأل ثيدحلا يلع ىقلأ :يلع ىلمأ

 ماع ملسأ عزت يفقثلا دوعسم نب رماع يبأ نب ةبعش نبا وه :ةبعش نب ةريغملا
 ا يبنلا مدخي نمم ناكو « ةيبيدحلا ةوزغ اهدهش ةوزغ لوأ ناكو « رجاهف قدنخلا

 يفوتو « نيترم ات ىلوت مث «ةرصبلا ىلوت « برعلا ةاهد نم ناكو « هئوضو يف

 . نيسمخ ةنس اهيف

 دلو هن يومألا يشرقلا ةيمأ نب برح نب رخص نايفس يبأ نبا وه :ةيواعم
 , حتفلا ماع همالسإ رهظأو ملسأ برعلا ةاهد نم ناكو « نينس سمخب ةئعبلا لبق

 ,ًاًروقو ء.اًحيصف اًبساح اتاك ناكو .يحولا يف هل بتكو ا ىبنلا بحصو

 دعب ركذلا بابحتسا : باب ؛(294) مقرب ملسمو هللا ىطعأ ال عنام ال : باب ‹(11) مقرب يراخبلا هاور - © ١

 . هتفص نايبو ةالصلا



 سس سس سالا ١ هع ع مسسلالأ
 اهيلع رمتساو ديزي هيخأ دعب ماشلا ىلع باطخلا نب رمع هالو ءامهش اًيرك ؛اًميلح

 ىدحإ ةنس ان يلع نب نسحلا لزانت دعب هيلع ةملكلا تقفتاو «ةفالخلا يلو ىتح

  نيتس ةنس بجر يف قشمد يف يفوت نأ ىلإ نيعبرأو

 ,فلحخ ؛ربد

 مانصألا امأو ؛هدحو هل اهتابثإو ؛ىلاعت هللا ىوس امع ةيهولألل ىفن : هلبا الإ هلإ ال

 rr :مجنلا | (اهومتيمس ءامسأ الإ يه نإ : كلذب اهودباع اهامس نإو «؛ةهلآ تسيلف

 . ةيمستلا درجمب ابهذ نكي مل اًبهذ فزخلا تيمس ول كنإف ؛قئاقحلا ريغت ال ةيمستلاو

 , ؛هللا الإ هلإ ۲ يف تابثإلل ديكأت يهو ادرفنم يأ ؛لاح :هدححو

 , (هللا الإ هل الا يف يفنلل ديكأت يهو ؛هتيهولأ يف هل كراشم ال :هل كبرش ال

 . اريبدتو اًملخ اهيف فرصتلاو اهتافصو اهتاوذ يف ءايشألا عيمج كلم هل :كللملا هل (

 .هدحو هل كلملا نأ ىنعملا ؛صاصتخالاو رصحلا ةدافإل مدقم ربخو أدتبم ةلمجلاو.

 كاش وعر ةنانش ولعل البنر لايك عج ا ب دحلان"

 ٠ ضرأللاو ءامسلا يف ءيش لك لمشت مومع ةغيص ؛«يش لك

 , زجع اهيرتعي ال ةلماك ةردق وذ :ريدق

 نمضتل لوحلا نم ؤربتلا يدي نيب همدق ءاعدو ىلاعت هلل ءادن وهف هللا اي يأ :مهللا

 .دادسلاو نوعلا بلطو ءاعدلل ؤربتلا اذه

 . عنمي ءيش ال :عئام ال 3

 : ريخ نم تحنم ال :تيطعأ ال

 . ىنغي ال :عفتنب الو

 . ظحلاو ىنغلا ميجا حتفب ددجلاو ؛دجلا بحاص ؛دجلا اذ

 :كلذب أ كلكم عنف لد نم كم

 عنمي الو هللا نع ينغي ال ظحلاو ىنغلا نأ ىنعملاو ؛عفني لعاف لادلا مضب ؛دجلا

 , هللا ىضق اع



 دس سا ماكحألا ةدمع حرش ماسيقألا هيينت
 ٠ ةريغملا ىلوم دارو ىلإ دئاع ريمضلاو « دفاو تمدق :تدفو مت

 ىلإ ةريغملا هب بتك ام ةلمج نم هرخآ ىلإ اذهو يع ىبنلا يأ :ىهني ناك
 EN نينا روم RE بط ولون باع

 الإ مه ناسنإلل نوكي الأ وأ «هيف تبنت نودب مالكلا لقن يأ :لاقو ليق نع

 : مهل ليقو * سانلا لاق اميف ضوخلا

 هللا هظفح يف ةيانعلا مدعو هلامهإ وأ ةدئاف ريغ يف هفرص :لاملا ةعاضإ

 وأ ٠ ايندلا وأ نيدلا رومأ نم هيلإ هب ةجاح ال امع ماهفتسالا ةرثك :لاؤسلا ةرثك

 ٠ هلاؤس ةحابإ لاح يف لاملا لاؤس ةرثك

 نأل ؟تاهمألا صخو «ةلصو رب نم نهل بجي امم نهعنم :تاهمألا قوقع

 ٠ نهقوقع ىلع أرجتيف ابلاغ ءابآلا نم ةبيه لقأو فعضأ نهو ؛ مظعأ نهقح

 عينص يف بلاغلا وه كلذ نأل ؛ ركذلاب نهصخو « تايح نهنفد :تانبلا دوو

 ٠ ةيلهاجلا

 ٠ ةعفنم وأ لام نم هلذب بلطي ام عنم يأ : نيونتلاو نيعلا رسكب :عنم

 ال ام بلط :دارملاو ٠ ينطعأ :هانعمو « ءاتلا رسك ىلع ىنبم رمأ لعف مسا :تاه

 ٠ ةعفنم وأ لام نم هقحتسي

 :يلامجإلا حرشلا (ج)

 ىلإ هبتك باتك يف هيلع ىلمأ ةريغملا نأ هش ةبعش نب ةريغملا ىلوم دارو ربخي
 N ا نايفس ىبأ نب ةيواعم

 لك لوقي ناك هنأ ةريغملا هيلإ بتكف :ةالصلا فلخ هلوقي - ىبنلا عمس ام هيلإ

 لك ىلع وهو ءدمحلا هلو «كلملا هل هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال ةبوتكم ةالص
 (دحلا كنم دجلا اذ عفني الو .تعنم امل يطعم الو «تيطعأ امل عنام ال مهللا ءريدق ءيش

 ليقلا نع هسي يبنلا يهن : يهو «ماقملا بسانت ءايشأ هباتك يف ةريغملا فاضأو
 يداصتقا ررض هنأل ؛ لاملا ةعاضإ نع هيهنو أطخلا ةرثكو تقولا عايض نم هيف امل لاقلاو

 ام ىلإ ىدأ امبرو «تقولل عايض هنآل ؟لاؤسلا ةرثك نع هيهنو * فرصتلا ءوس نع ئبني
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 ےس ۸4

 نع هيهنو 'نهقوقحل مضهو ةعيطق هنأل ؛تاهمألا قوقع نع هيهنو «هابقع دمحت ال

 هيهنو «محر ةعيطقو «نهتايح ىلع ءادتعاو ؛لجو زع هللاب نظ ةءاسإ هنأل ؟تانبلا دأو

 ةيواعم ىلع اًدفاو مدق هنأ دارو ربخأو ؛ناميمذ ناقّلخ امهنأل ؟عمطلاو لخبلا نع

 :هيلإ ةريغملا هب بتك يذلا ركذلاب سانلا رمأي هعمسف كفي

 :ثيدحلا دئاوف (د)

 نع ةبعش نب ةريغملا هاور امب ةبوتكملا تاولصلا فلخ ىلاعت هللا ركذ ةيعورشم ١-
 وهو«دمحلا هلو «كلملا هل .هل كيرش ال .هدحو هللا الإ هلإ ال» : يع ىلا

 عفني الو «تعنم امل يطعم الو «تيطعأ امل عنام ال مهللا ءريدق ءيش لك ىلع

 . (دحللا كنم دحلا اذ

 'هب لمعلاب سانلا هرمأو ؛ملعلا ىلع هصرحب هور ةيواعم ةليضف -"

 فرشلاو::لاملاو نايبللاو:ةةقولا طفل ااغ رت ةيسالسسألا ةا لاك ۳

 لاؤسلا ةرثكو “لالا ةعاضإو «لاقو ليق نع سبع ىبنلا ىهن ثيح قوقحلاو

 :٠ لخبلاو عمطلاو تانبلا دأوو ؛تاهمألا قوقعو

DOO 



 ESER °۹ ماسكحألا ةدمع حرش ماهقألا هبينت

 © ثلاثلا ثيدحلا و

 يبأ نع «ماشه نب ثراحلا نب نمحرلا دبع نب ركب يبأ ىلوم يمس نع -71
 اي :اولاقف مو هللا لوسر اوتأ نيرجاهملا ءارقف نأ هنت ةريره يبأ نع نامسلا حلاص

 امو» : ي لاق ميقملا ميعنلاو ىلعلا تاجردلاب روثدلا لهأ بهذ دق « هللا لوسر

 ‹ قدصتن الو نوقدصتيو «موصن امك نوموصيو «يلصن امك نولصي :اولاق 2؟كاذ

 نم هب نوكردت اًئيش مكملعأ الفأ» : مّ هللا لوسر لاقف «قتعن الو نوقتعيو

 ام لثم عنص نم الإ مكنم لضفأ دحأ نوكي الو «مكدعب نم هب نوقبستو مكقبس
 لك ربد نودمحتو نوربكتو نوحبست» :لاق ء!هللا لوسر اي ىلب :اولاق 2؟؟متعنص

 انناوخإ عمس :اولاقف نيرجاهملا ءارقف عجرف : : حلاص وبأ لاق «ةرم نيثالثو اًنالث ة

 نم هيتؤي هللا لضف كلذ» : ميم هللا لوسر لاقف ءهلثم اولعفف انلعف اب لاومألا لهأ

 حبستا :لاق امنإ تمهو :لاقف «ثيدحلا اذهب ىلهأ ضعب تثدحف : يمس لاق «ءاشي
 - يبأ ىلإ تعجرف «نيثالثو الث هللا ربكتو «نيثالثو انالث هللا دمحتو «نيثالثو اًنالث هلل
 غلبت ىتح هلل دمحلاو «هللا ناحبسو ربكأ هللا : لق : لاقف ‹ كلذ هل تلقف ‹ حلاص

 .«نيثالثو اًنالث نهعيمج نم

 :ةاورلا

 نبا ثراحلا نب نمحرلا دبع نب ركب يبأ ىلوم « يندملا هللا دبع وبأ وه يمس ١-
 ‹ مهنم ادحأ اوقل مهنأ تبثي ملو «ةباحصلا اورصاع نيذلا نيعباتلا نم ةقث « ماشه

 . ةئامو نيثالث ةنس ديدق ىف يفوت

 ٠ ةقث «ةفوكلا ىلإ تيزلا بلجي ناك « تايزلا نامسلا يندملا ناوكذ حلاص وبأ -؟
 ٠ .ةثامو دحاو ماع تام « نيعباتلا نم رابكلاو راغصلا نيب ىطسولا ةقبطلا نم تبث

e0/4) مقر ثيدحلا يف هتمجرت تقبس : هلا ةريره  . 

 E دعب راكذألا نم عون نا ثيدحلا 2 )0

eلرم روثدلا ٠ 9 مقرب الا بات يف ملسمو ؛(445) مقرب ناذألا بانك يف يراخبلا  

 .:نيثكلا+



 سالا سسس لا

 .هوحنو توقلا نم هتيافك كلمي ال نم وهو ريقف عمج :ءارقف

 . ةنيدملا ىلإ مهدالب نم حتفلا لبق اورجاه نيذلا :نيرجاهملا

 . خج ءادردلا وبأو رذ وبأ مهنم ناكو اوؤاج :اوتأ

 . ةريثكلا لاومألا باحصأ :روثدلا لهأ . رثأتسا يأ :بهذ

 . ةنجلا يف ةعيفرلا لزانملاب :ىلعلا تاجردلاب

 . مئادلا :ميقملا  .ندبلا فرتو بلقلا رورس :ميعنلا

 ؟روثدلا لهأ هب بهذ يذلا امو يأ :؟كاذ امو

 . ىلاعت هللا باوثل اًبلط جاتحملل لاملا نولذبي :نوقدصتيو

 . قرلا نم ديبعلا نوررحي :نوقتعي

 ؟ضرعلل وأ ريرقتلل ماهفتسالاو مكربخأ الفأ :؟مكملعأ الفأ

 . ةيببسلل ءابلاو ةليضفلا يف هنوواست :مكقبس نم هب نوکر دت

 .. ةليضفلا يف مكنود نم :مكدعب نم . هببسي لومدقتت :هب نوقبستو

 ( و ةقدصلاب و نيدلا «انعألا نم يأ :دحأ نوكيالو

 رثكأ وأ مكنم ًالضف مظعأ :مكنم لضفأ

 متع انی مكل ارال مکن لضنل نوكيف یا :متعنص ام لثم عنص نم الإ

 ش . قتعلاو ننقل ةيلاملا تابرقلاب مكيلع ةدايزو ش

 . هللأ ناحبس : : نولوقت : ن . باوج فرح :یلب

 ش ۰ . فلخ :ربد

 یا اا ظ
 ی مس

 ET نوحبست ةثالثلا لاعفألا هعزانت قلطم لوعفم :نيئالثو اتال

 ا و , نيعستو اعست عيمجلاو «ةرم نيثالثو الث لعف لك نوكيف

 ( | . طقف ةرم ةرشع ىدحإ لعف لك نوكيف عيمجلل دعلا

 ..قتعلاو ا



 راكحألا ةدمع حرش ماهألا بنت صل الس

 . ضعبلا اذه نم يل نيبتي مل :يلهأ ضعب 2 .هؤاطع يأ :هللا لضف

 لعف لك نوكيف « عيمجلل نيثالثلاو ثالثلا نأ همهف يف ينعي تطلغ :تمهو

 . طقف ةرم رشع دحأ

 .خلإ . . .نوحبست :هلوقب ينع امنإ يأ :لاق امنإ

 اهو «هيف اسفانت مهدشأو ؛ريخلا ىلإ قبسلا ىلع ةمألا صرحأ معيض ةباحصلا ناك

 نأ اوأر نيذلا نيرجاهملا ءارقف نم ىرج كلذ نم جذومنأ نع ربخي هتف ةريره وبأ وه

 يف مهولضفو موصو ةالص نم ةيندبلا لامعألا يف مهوكراش ثيح «مهوقبس ءاينغألا

 مهملعأف ؛ مهدنع لاملا مدعل ءارقفلا امهنم مورحملا قتعلاو ةقدصلا نم ةيلاملا لامعألا

 دحأ نوكي الو «مهنود نم هب نوقبسيو مهقبس نم هب نوكردي ريسي لمعب خي يبنلا

 هولمحيو هللا اوحبسي نأب كلذو ‹مهعينص لثم عنص نم الإ مهنم لضفأ ءاينغألا نم

 عومجملا غلبي ىتح ةدحاو لك نم ةرم نيثالثو ثالث ةضورفم ةالص لك ربد هوربكيو

 ءارقفلا عجرف «هلثم اولعف ءاينغألا هب عمس املف «كلذب ءارقفلا بهذف ؛ نيعستو اعست

 ملعلو ءاهب نوزيمتي ةليضفب مهملعي هلعل ءاينغألا عنص اب هوربخأف ميم يبنلا ىلإ
 كلذ» :مهل لاق «ىرخأ ةرم ءارقفلا عنصي ام لثم نوعنصيس ءاينغألا نأب مع يبنلا

 . ميظعلا لضفلا وذ هللاو «هلضف

 ٠ :فثيدحلا دئاوف (د)

 ربد ةرم نيثالثو ادلع “ ربكأ هللاو « هلل دمحلاو هللا ناحبس :لوق ةيعورشم -1

 . ةيوتكم ةالص لك

 .هدابع عفنو هللا ةعاط ىف فرص اذإ لاملا ةليضف -؟ ٠

 .ةرخآلا يف تاجردلا ةعفر هيف ال قبسلا ىلع عي ةباحصلا صرح <

 . هظفل ةلازجو ميا ىبنلا ةحاصف - ©



 صضاسللا بسس لا

 © عبارلا ثيدحلا و

 ىلإ رظنف مالعأ اهل ةصيمخ يف ىلص مكي يبنلا نأ عت ةشئاع نع -۷
 ينوتئاو ؛مهج يبأ ىلإ هذه يتصيمخب اوبهذا» :لاق فرصنا املف «ةرظن اهمالعأ

 . «يتالص نع اقنآ ينتهلآ اهنإف ؛مهج يبا ةيناجبنأب

 رخال
 (*A). مقر ثيدحلا يف اهتمجرت تقبس : هاف نينمؤملا مأ ةشئاع :يوارلا

 .هيهلي ام يلصملا باحصتسا مكح نايب :ثيدحلا عوضوم (أ)

 :تاملكلا حرش (ب)

 . طوطخ هيف عبرم ءاسك :ةصيمخ

 .طخلا وهو ملع عمج :مالعأ

 .ةدحاو يأ :ةرظن

 . هتيب ىلإ فرصنا وأ ,هتالص نم غرف يأ :فرصنا املف

 . هيلإ اهادهأ دق مهج وبأ ناكو ءاهكلمتو اهلوبقل اًقيقحت هسفن ىلإ اهفاضأ :ىتصيمخب

 . نييعتلل ةراشإلا :هذه

 .حتفلا ماع ملسأ ؛ يودعلا يشرقلا ةفيذح نب رضاع وأ ديبع وه :مهج يبأ
 ءاضيأ ةيلهاجلا يفو .هنمز يف ةبعكلا ءانب كردأف «ريبزلا نبا ةفالخ كردأ ىتح رمعو

 مهنع ذخأت شيرق تناك نيذلا ةعبرألا دحأ وهو .مهيف اًمدقمو «شيرق يف اًمظعم ناك

 بوث يف اهدسج ا لاقو «بايثلا نم ةأرملا يلصت مك يف :باب ,(7077) مقرب يراخبلا هاور - ۷

 .مالعأ هل بوث ىف ةالصلا ةهارك :باب ,(005) مقرب ملسمو ءاهأزجأل

 .هب اًفافختسا هتيده هيلع دري مل هنأ هملعيل ؛اهريغ اًبوث هنم بلط امنإ :لاطب نبا لاق
 ىلإ مكي ةتردابم هيفو ,بلقلا لغشي ام ءاهوحنو شؤقنلا نم ةالصلا نع لغشي ام ةهارك ىلع ليلد ثيدحلا يفو
 ٠ .اهيلع لابقإلا نع لغشي ام ةلازإو ءيهلي امع ةالصلا ةنايص

 هيفو .اهنود امع ًالضف ,ةيكزلا سوفنلاو ةرهاطلا بولقلا ىف اًريثأت ةرهاظلا ءايشألاو روصلل نأب ناذيإ هيف :يبيطلا لاق

 )۱١١/١(.. ١ «مالسلا لبس» .هوحنو دجاسملا شقن ةهاركو ,ةشوقنملا شرافملا ىلع ةالصلا ةهارك



 ت و ا ماسكحألا ةدمع حرش ماهفألا هديت
 ىلع اًفوخ الإ اهتكرت امو ةيلهاجلا يف رمخلا تكرت : لاق هنأ هنع يور .بسنلا ملع
 .ريبزلا نبا ةفالخ رخآ يف يفوت . يلقع

 هيف سيل ظيلغ ءاسك : ءابلا رسكو ءاهدعب نونلا نوكسو ةزمهلا حتفب :ةيناجبلأ
 . طوطخ

 . ابيرق :اًقنآ . ينتلغش :ينتهلأ . ةصيمخلا يأ :اهنإف

 رظني مل ر + يبنلا نأل ؛ ةالصلا ضعب دارملاو ءاهيف عوشخلا نع :يتالص نع

 . ةدحاو ةرظن الإ اهمالعأ ىلإ

 يلامجإلا حرشلا (ج

 هتالص يف وهو رظنف , طوطخ اهيف ةصيمخ يف ىلص مب يبنلا نأ ةشئاع ربخت
SIS 

 هتالص نم ملي يبنلا غرف املف « مو يبنلا اهب رثآف  هتبجعأ اهنأل ؛ مهج وبأ اهادهأ .

 درب هبلق رسكني الئل ؛ اهنع الدب مهج يبأ ةيناجبنأ ذخأو , مهج يبأ ىلإ اهدرب رمأي رداب
 . ةالصلا يف عوشخلا نع هتهلأ اهنأب كلذ ميني يبنلا للعو . هتيده يي. يبنلا

 | :ثيدحلا دئاوف (د)

 م اا لك اا

 . ندبلا نوكسو بلقلا روضح وهو «ةالصلا يف عوشخلا ةيمهأ -۲

 . اهتتيزو ايندلا ذالم ىلع حلاصلا لمعلا لامكإ راثيإ -#

 و وو دوما 0

 لب يبنلا قلخ نسح - 0.

 :هيبنت (ه)

 ٠ ةيسانملا هحوو ,ةالصلا بقع ركذلا بابل ثيدحلا اذه ا هح و یفخی دق

ae 
E 

 مالكلا ادا
Eملعأ هللاو رضي ال ةالصلاو ركذلا نيب زيسيلا  . 



 كح [|؟ةههأ يناثلا رس لا

 س رفسلا يف نيتالصلا نيب عمج لا باب اه
 دارملاو ؛دحاو تقو يف امهلعفل ىرخألا ىلإ ةدحاو مض :نيتالصلا نيب عمجلا

 الف رجفلا امأ «ةرخآلا ءاشعلا عم برغملا ةالصو ءرصعلا عم رهظلا ةالص :نيتالصلاب

 نيبو اهنيبف ءاهدعب امب الو اهلبق امب لصتت ال اهنأل ؛اهدعب امل الو ءاهلبق امل عمجت

 . لوألا راهنلا فصن رهظلا نيبو اهنيبو < يناثلا ليللا فصن ءاشعلا

 ةفاسمب ددحتي الو ء«ًارفس ىمسي هجو ىلع ةماقإلا لحم ةقرافم :رفسلاب دارملاو

 ةنس يف الو «ىلاعت هللا باتك يف سيل هنأل ؛ملعلا لهأ لاوقأ نم حجارلا ىلع ةنيعم

 «هامسم ددحي ملو عرشلا هب درو مسا لكو «هديدحتن ىلع لدي ام جرم هلل لوسر

 ةبهأ هل ناسنإلا بهأتو ًارفس سانلا هامس امف « سانلا هفراعتي ام ىلإ هيف عجري هنإف

 .الف ال امو رفس وهف ءرفاسملل ةداعلا هب ترج يذلا عاتملاو دازلا ةئيهتب رفسلا

 ةثالث خسرفلاو «خسارف ةعبرأ دربلاو درب ةعبرأ ةفاسمب ءاملعلا ضعب هدح دقو

 اهريدقت يف فلتخاو «ًاليم نيعبرأو ةينامث لايمألاب رصقلا ةفاسم نوكتف «لايمأ

 دمحأ مامإلا دنسم بيترت ينابرلا حتفلا حرش ينامألا غولب يف تيأرف ءراتمألاب

 يف تيأرو ءارتم نيعبرأو ةئامو وليك نينامث يواست اهنأ سماخلا ءزجلا (6١1٠ص)

 ‹ وليك نوعبسو نانثا اهنأ لوألا ءزجلا (5017ص) ماكحألا ةدمع حرش مالعلا ريسيت

 ها١8١١ ١١/ / ۲۰ دحألا موي رداصلا اهددع ىف ةودنلا ةفيحص يف اًقيقحت تيأرو

 . اهبرقأ اذه لعلو .رتملا عابسأ ةتسو نوثالثو ةينامثو ناتئامو وليك نوعبسو ةعبس اهنأ

 ضرما

يف عمجي مع هلا لوسر ناك لاق ثقف سابع نب , هللا دبع نع - فو
 رفا 

 0 ٠ ءاشعلاو برغملا نيب عمجيو “ريس رهظ ىلع ناك اذإ رصعلاو رهظلا ةالص نيب

 . حرشلا
 . 1085) مقر ثيدحلا يف هتمجرت تقيس ان راع هنا دبس قرارت“

 ( e :باب ۷۰۳(۰) مقرب ملسمو «ءاشعلاو تا وا نق علا :باب )٠١057(« مقرب ناخبا او ۲۸
 00 رفسلا يف نيتالصلا نيب عمجلا



 ا _ ماسكحألا ةدمع حرش ماهشألا هبينت

 .رفسلا يف نيتالصلا نيب عمجلا مكح نايب :ثيدحلا عوضوم (أ)
 :تاملكلا حرش (ب)

 تقو يف امهيلصيف ىرخألا ىلإ امهادحإ مضي :رصعلاو رهظلا نيب عمجي

 .امهادحإ

 .ًالزان ال ًرئاس ناك اذإ يأ :ريس رهظ ىلع ناك اذإ

 :يلامجإلا حرشلا (ج)

 امك «صاخلا اهتقو هاش داب اًناقوأ سمخلا تاولصلل ىلاعت هللا لعج

 لصألاو 1٠١8 :ءاسلاإ a :یلاعت .لاق

 ىلع هللا ريسيت نم نكل « مَ يبنلا هنيب يذلا اهتقو يف ةالص لك لعف بوجو
 وأ ناتيراهن امهو ءاهتقو اهب لصتي ام ىلإ ةالصلا مض ىلإ ةجاح مث ناك اذإ هنأ هدابع
 يف عمجي ناك منيع يبنلا نأ ربخي يَ سابع نبا وه اهو «كلذ زوجي هنإف ناتيليل
 ءءاشعلاو برغملا نيب كلذك عمجيو «ريس رهظ ىلع ناك اذإ رصعلاو رهظلا نيب رفسلا

 .اهريغ نع اهتقو لاصفنال اهريغو رجفلا نيب عمجي الو

 :ثيدحلا دئاوف (د)

 ةنس وهو رفسلا يف ءاشعلاو برغملا نيب وأ رصعلاو رهظلا نيب عمجلا توبث ١-

 عمجي الأ لضفألاف ريس رهظ ىلع نكي مل نم امأو «ريس رهظ ىلع ناك نم

 .اهدعب امل الو اهلبق الل عمجت ال رجفلا ةالص نأ -

 . ةيمالسإلا ةعيرشلا رسي -

OO 



 ےس ل کک ا

 س رفسلا ىف ةالصلا رصق باب *

 . ةيعابرلا يف نيتعكر ىلع ىلصملا راصتقا :ةالصلا رصق

 . ارفس ىمسي هجو ىلع ةماقإلا لحم ةقرافم :رفسلاو

 ةالصلاب صاخ وهو مهيلع هريسيتو هدابعب هللا ةمحر نم رفسلا ىف ةالصلا رصقو

 اهب فحجي هنأل ؛ ةعكر ىلإ رجفلا رصقت ملو ,ءاشعلاو رصعلاو رهظلا يهو < ةيعابرلا

 نإو .ًاريبك اًفاحجإ راص ةعكر ىلإ ترصق نإ د رتو اهريصيو

 رتوتل ارتو اهنوكب عراشلا دوصقم فالخ وهو ءاعفش تراص نيتعكر ىلإ ترصق

 . راهنلا ةالص

 © لوألا ثيدحلا م
 ديزي ال ناكف مسی هللا لوسر تبحص : لاق عيش رمع نب هللا دبع نع -۹

 . كلذك نامثعو رمعو ركب ابأو , نيتعكر ىلع رفسلا يف

 ا
 . (۸۱) مقر ثيدحلا يف هتمجرت تقبس « فاز ق ع يوارلا

 . رفسلا ىف ةالصلا رصق مكح نايب :ثيدحلا عوضوم ()

 :تاملكلا حرش (ب)

 . رفس ىف هعم تنك : سا هللا لوسر تبحص

 هنأ نايبل هنأ لمتحي ةدايزلا يفنو « ةيعابرلا ةالصلا يف يأ :نيتعكر ىلع ديزي ال

 . امهدعب الو امهلبق لفنتي مل هنأ نايبل هنأ لمتحيو ءاعبرأ لصي مل

 . رفسلا يف رهظلا ةالص دعب نولفنتي موق ىأر امل هلاق رمع نبا نأ هديؤيو

 ءالؤه ركذ ةدئافو . هللا لوسر E بصنلاب :خلإ ... ركب ابآو

 نيدشارلا ءافلخلا ةنسو « منو يبنلا ةنس هنأو < خسني مل قاب مكحلا نأ نايب ءافلخلا

 ٠ ٠(. ) مقر ثيدحلا يف ةثالثلا ءالؤه مجارت تقبسو «هدعب نم

 . اهلبقو ةالصلا ربد رفسلا يف عوطتي مل نم : باب )٠١01(« مقرب يراخبلا هاور - 4



 ۲4۸ .اسكحألا ةدمع حرش مايقألا هيينت

 :يلامجإلا حرشلا (ج)

 يف نامثعو رمعو ركب ابأو ميني يبنلا بحص هنأ عنز رمع نب هللا دبع ربخي

 الو ةالصلا لبق نولفنتي الو نيكو ىلإ ةيعابرلا ةالصلا نورصقي اوناكف .رفسلا
 رهظلا ةالص موي تاذ ىلصف رفس يف ناك نيح اذهب عن رمع نبا ثدح لاهدعب

 عنصي ام :لاقف نولصي اموق ىأرف ,ةتافتلا هنم تناحف هلحر ىلإ ماق مث ,نيتعكر

 ثدح مث تممتأل احبسم تنك ولا :لاقف و يأ نوحبسي :اولاق ؟ءالؤه

 12١ .بارحالاإ 4 ةتسح ةوسأ هللا لوسر يف مكل ناك دقلإب :لاقو ثيدحلاب

 :ثيدحلا دئاوف (د)

 ضرف :ليقو ,ةدكؤم ةنس وهو نيتعكر ىلإ ةيعابرلا ةالصلا رفاسملا رصق ١-

 ترقأف رضحلا يف اهمتأف اهضرف نيح ةالصلا هللا ضرف :عقإي ةشئاع لوقل

 مث :هيفو هوحن يراخبللو .ملسم هاور .ىلوألا ةضيرفلا ىلع رفسلا ةالص

 نعو .ىلوألا ىلع رفسلا ةالص تكرتو .اعبرأ تضرفف سر يبنلا رجاه

 رضحلا يف يكلي مكيبن ناسل ىلع ةالصلا هللا ضرف :لاق عناب سابع نبا

 .ملسم هاور نيتعكر رفسلا يفو ءاعبرأ

 ناك دقف رجفلا ةبتار الإ ضئارفلا بتاورب لفنتلا كرت رفاسملل ةنسلا نأ -

 .ارفسو ارضح اهيلصي محيي. يبنلا

 . ةيمالسإلا ةعيرشلا ةلوهس -*

 فق



 ڪک ۹

 8 ةعمجلا باب س

 رومألا نم هيف عمج هللا نأل كلذب يمس ٠ ؛عمجلا نم ميملاو ميجلا مضب

 قلخو «ضرألاو تاومسلا قلخ لمك هيفف E E PE ةينوكلا

 :اهيلع سانلا عامتجاو ةعمجلا ةالص هيفو «سانلا ثعبيف «ةعاسلا موقت هيفو ؛مدآ

 © لوألا ثيدح لا و

 هللا لون وبن ربنم يف اورامت الاجر نأ هلكت يدعاسلا دعس نب لهس نع - تل

 ماق لإ يتلا تيأر دقو ؛ةباغلا ءافرط نم :لهس لاقف ؟وه دوع يأ نم ي

 يف دجس ىتح ىرقهقلا لزنف عفر مث «ربنملا ىلع وهو هءارو سانلا ربكو ربكف هيلع

 : 0 يع لاقف سانلا ىلع لبقأ مث ؛هتالص رخآ نم غرف ىتح داع مث ؛ربنملا لصأ

 .«يتالص اوملعتلو يب اومتأتل اذه تعنص ينإ سانلا اهيأي»

 :ىرقهقلا لزن مث ءاهيلع وهو عكر مث ءاهيلع ربك مث ءاهيلع ىلص : ظفل يفو

 مر
 ريهاشم نم هت يدعاسلا يجرزخلا يراصنألا كلاعب كعب نم لوس :يوارلا

 ك ىبنلا فوت نينح هل ناكو “الھس ی يبنلا هامسف اًنزح همسا ناك ةباحصلا

 ةنيدملا يف تام نم رخآ وهو نيعستو ىدحإ ةنس يفوت ىتح رمعو هنس ةرشع سمخ

 :نيثدحملا ضعب لوق ىلع ةباحصلا نم

 :ةعمجلا ةبطخل ربنملا ذاختا مكح نايب :ثيدحلا عوضوم ()

 :تاملكلا حرش (ب)

 :ثيدحلا يف مهتيمست درت مل :ًالاجر نأ

 . اولداهت :اورامت

 ربنملا ىلع سي يبنلا بطخ ها سنأ لاقو ربنملا ىلع ةبطخلا :باب 44176 ) مقرب يراخبلا هاور - ٠

 :ةالصلا يف نيتوطخلاو ةوطخلا زاوج "باب )٥٤٤( مقرب ملسمو 'ةعضاومو



 ظ ماسكحألا ةدمع حرش مافألا هبينت

 .توصلا ةيلعتو «هيلع عافترالل ذختي هنأل ؛ عفرلا وهو ربنلا نم :ربنم

 . يراخبلل ةياور يف امك لثأ يأ : ءافرط

 يبرغلا لامشلا يف ناكم يهو ءةنيدملا ةباغ انه اهب دارملاو فتلملا رجشلا :ةباغلا
 . ءافرطلا ريثك ةنيدملا نم

 . توضأ تبار

 .سانلاب يلصيل ربنملا ىلع :هيلع ماق

 ربنملا لوطو ةثلاثلا يهو ءايلعلا ةجردلا ىلع ناكو .ةيلاح ةلمج :ربنملا ىلع وهو

 .عبرو رتم يلاوح ثالثلا هجردب

 .عوكرلا نم يأ :عفر مث
 .هافق ىلع يشي ربنملا نم لزن :ىرقهقلا لزن
 .هنم ةجرد لفسأ دنع دارملاو .هلفسأ :ربنملا لصأ

 .هيلع ادعاص ربنملا ىلإ عجر :داع

 .ههجوب مهلبقتسا. :سانلا ىلع لبقأ

 .هيلع ةالصلاو ربنملا ىلع دوعصلا يأ :اذه تعنص

e Eليلعتلل ماللاو . 

 .اوملعتتل يأ ملعتلا نم ةددشملا ماللاو نيعلا حتفب , :اومّلعتل

 .يتالص ةيفيك يأ : يتالص

 .تاجرد وأ داوعأ اهنأ رابتعاب هثنأو ربنملا ىلع يأ :اهيلع ىلص

 اهتافوطعمو دعص ةلمجو ربك مث .دعص ريدقتلاو فوذحم ىلع فوطعم :ربك مث

 .ىلص هلوقل ناي
 :يلامجإلا حرشلا (ج)

 اوؤاج دقو 0 ا نإ وسر ربع :م ىف اورامت الاجر نأ هيي دعس نب لهس ربخي



 تب O se شالا ج |
 الرا يكلي ىلا داع ف مل نيدقر ةناشلا لقأ نم هناي مرغأاف ترلاس

 نم رو مکر مت ارو سالا كر تاللا ةاجرد ىلعأ يف مب ماق هنأ عضو

 ةجردلا عاستا مدعل ضرألا ىلع دجسف هافق ىلع لزن مث «هيلع وهو .عوكرلا

 اهدعب اميفو ةعكرلا هذه يف لعفو ربنملا ىلع دعصف «نيتدجسلا دعب داع مث دوجسلل

 لعفلا اذه ناك الو «هتالص نم غرف ىتح ىلوألا ةعكرلا يف لعف امك تاعكرلا نم

 . هتالص ةيفيك ملعتو هب مامتئالا امه نيتدئافل هعنص هنأ ةباحصلل نيب ؛هنم داتعم ريغ

 ظ :ثيدحلا دئاوف (د)

 .هيلع بطخيل دجسملا يف ربنملا ذاختا ةيعورشم - ١

 .ضرألا ىلعف الإو نكمت نإ هيلع دجسيو ربنملا قوف ةالصلا زاوج -؟

 .ةحلصملل ةالصلا يف ريسيلا لمعلا زاوج -#

 .مومأملا ىلع مامإلا ولع زاوج -

 . عرشلا اهغيلبتو هتمأ ميلعت ىلع مسرب يبنلا صرح -ه

 .اهل ةمألا ةفرعمو ةالصلاب مدي يبنلا ةيانع -5

 .لاكشإلا لوزيل ؛ةداعلا فالخ ىلع ىرج اميف ببسلا حاضيإ -۷

OO 



 ٠Y ا يل ماسكحألا ةدصع حرش ماسهفألا هبيذت

 م يناثلا ثيدح ا م

 ةعمجلا مكنم ءاج نم) : لاق ميا يبنلا نأ نقي فط رمع نب هللا دبع نع ( ١١١-

 اا
 )۸١(. مقر ثيدحلا يف هتمجرت تقبس : اثات رمع نب هللا دبع :يوارلا
 .ةعمجلا ةالصل لاستغالا مكح نایب :ثيدحلا عوضوم )0

 :تاملكلا حرش (ب)

 . مومعلا ديفتو طرش مسا :نم
 . ءيجملا دارأ 5 :مكنم ءاج

 .ةعمجلا ةالص يأ :ةعمجلا

 .رمألا مال ماللاو طرشلا باوجل ار تار غ دانا و محلل : لستغيلف

 :يلامجإلا حرشلا (ج)

 ةعمجلا ةالص ىلإ ءيجملا دارأ نم رمأ هتيم يبنلا نأ ان 7 رمع نب هللا دبع ربخي
 خاسوألا حئاورل ءاقتاو ‹ لجو زع هلل [دبعت خاسوألا نم هندب عيمج رهطيل ؛ لستغي نأ

 . ريبكلا عمجملا اذه ىف

OOO 

 ىلع وأ "ةعمجلا موي دوهش يبصلا ىلع لهو ؛ةعمجلا موي لسغلا لضف :باب ۸۳۷(۰) مقرب يراخبلا هاور - ۳۱
 a و



 د ( مل کج ناتا لا

 © ثلاثلا ثيدحلا م

 سانلا بطخي مب يبنلاو لجر ءاج :لاق لذ هللا دبع نب رباج نع -۲

 لصف» :ظفل يفو (عكراف مق» :لاق ال :لاق «؟نالف اي تيلص» :لاقف ةعمجلا موي

 . (نيتعكر

 .(19) مقر ثيدحلا ىف هتمجرت تقبس : غف هللا دبع نب رباج :يوارلا

 . ةبطخلا نيح دجسملا لخادل نيتعكرلا ةالصو ةعمجلا موي بيطخلا مالك مكح نايب

 . سلجف دجسملا ىلإ ءاج دارملاو . ىنافطغلا ورمع نب كيلس وه :لجر ءاج

  ENAهيجوتلاو .

 . ماهفتسالا ةزمه تفذحف ؟تيلصأ :ىنعي تل

 .(ةنالف) ب ةأرملا نع ىنكيو «لجرلا نع اهب ىنكي ةملك :نالف

 د يا كي يبل نأ ت نا دبع نب راج رخ

 ءامهمكح نع ملعي ال هنأل امإ اة ايا يدا واوا اا

 نأ لمتحي هنأل ؛ىلص له هلأسف 4و اء يبنلا هرصبأف مهأ ةبطخلا عامتسا نأ هنظل امإو

 لصي مل هنأ لجرلا هربخأف تلي ىبلا هرب ملو .دجسملا نم ةهج ىف ىلص نوكي

 ملسمو «نيتعكر ىلصي نأ هرمأ ءبطخي وهو ءاج ًالجر مامإلا ىأر اذإ :باب «(۸۸۸) مقرب يراخبلا هاور - ۲



 ا بسسس ا نإ هع ماكحألا ةدمع حرش ماهقألا هيينت
 نأ هرمأ هنأ : ملسمل ىرخأ ةياور يفو , نيتعكر يلصيف موقي نأ مكي ىبنلا هرمأف

 :ثيدحلا دئاوف (د)

 ١- ةحلصملا وأ ةجاحلل هريغ عم ةعمجلا موي بيطخلا ملكت زاوج .

 . ةعمجلا ةبطخ لاح ىتح دجسملا لخادل نيتعكر ةالص ةيعورشم -؟

 . امهيلع ديزي الو ,ةعمجلا موي بطخي مامإلاو لخد نمل امهفيفخت ةيعورشم -۴
 لاغشنا عم امهب رمأو هتبطخ عطق مي يبنلا نأل كسلا ةيحن ةا

 . ةبطخلا عامس نع امهب يلصملا

 . دجسملا ةيحت ىفكي ال نيتعكر نم لقأ نأ -5

 . هراكنإ لبق رمألا نع لاصفتسالا ةيعورشم -"

OO 



 تح || كح سس ضاشلا لا

o e 

 لصف مئاق وهو نيتبطخ بطخي ت يبنلا ناك : : لاق شام اآض رباج نع 1مم

 . سولجب امهنيب

 ا
 نبا دعس هلاخ ىئاوسلا يرماعلا بدنج نب ةدانج نب ةرمس نب رباج : يوارلا

 ا يبنلا تسلاج : لاقو ,ةريثك ثيداحأ ثب تڪ يبنلا نع ىور نبت لاح صاقو يبأ

 اهيف اراد اهب ىنتباو ةفوكلا لز نرم يذل نم رك عم تیا هرس ةئام نم رثكأ

 . نيعبسو عبرأ ةنس

 :ثيدحلا عوضوم ()

 . ذئنيح بيطخلا ةئيهو ةعمجلا موي ةبطخلا ددع نايب

 :تاملكلا حرش (ب)

 . ابلاغ رارمتسالا ىلع تلد اعراضم ًالعف اهربخ ناك اذإو . صقان ضام لعف :ناك

 . بطخي لعاف نم لاخلا ىلع بصن عضوم يف ةلمجلاو فقاو :مئاق وهو

 ي ضاع
 نوكي نأ ةمكحلا نم ناكف مهلك دلبلا لهأل لماش ريبك عمجم ةعمجلا ةالص

 مهظعتو .رشلا نم مهرذحتو «همازتلاب مهظعتو ريخلا هيف امل سانلا هجوت ةبطخ اهيف

 ناتبطخ مْ يبنلل ناك هنأ هيف ةرمس نب رباج ربخي ثيدحلا اذه ىفو .هنع دعبلاب

 ؛ سولجب امهنيب لصفي هتوصل لمشأو هظعو يف دشأ هنأل ؛اًمئاق ةعمجلا موي امهبطخي

 . عماسلا ليو بيطخلا بعتي الئل

 :ثيدحلا دئاوف (د)

 ١ - ةعمجلا ةالصل نيتبطخ ةيعورشم .

 .ةعمجلا موي نيتبطخلا نيب ةدعقلا : باب .(885) مقرب يراخبلا هاور - )"1



 سس [.0] حح ماسكحألا ةدمع حرش مايفألا هيت

 . امئاق امهيف بيطخلا نوك ةيعورشم -؟

 . سولجلا ةيعورشم -۳

 نبا وهو رباج نع اهضعب ىفف .ثيدحلا اذه ىف ةدمعلا خسن تفلتخا :هيبنت (د)

 ظفللا اذه نم اًبيرق يراخبلا هاور دقو و اوعي «ةرمس

 ملسم هاورو «امهنیب دعقي نيتبطخ بطخي سم ٠١ يبنلا ناك : لاق غ رمع نبا نع

eامهنيب سلجي ناتبطخ معي يبنلل ناك :لاق . 
 . ملعأ هللاو ,نايوارلاو .ظفللا فلتخا نإو .ىنعملا ربتعا هللا همحر فلؤملا نأكف

OG 



 سس[. کس ىناللا سسس أ

 © سماخلا ثيدحلا و

 «تصنأ :كبحاصل تلق اذإ) :لاق ا يع يبنلا نأ هفت ةريره يبأ نع - م

 ياس ا الا

 معلا
 .(۷۹) مقر ثيدحلا يف هتمجرت تقبس : هن ةريره وبأ :يوارلا

 .ةعمجلا موي بطخي مامإلاو ملكتملا ةبوقع نايب :ثيدحلا عوضوم (أ)

 :تاملكلا حرش (ب)

 ريغ نأل ؛بيلغتلل انه هركذو «ةمزالمو ةبحص هنيبو كنيب نم :كبحاصل
 . كلذ ىف بحاصلا لثم بحاصلا

 .(تلق) ب قلعتم :ةعمجلا موي .مالكلا نع تكسا :تصنأ
صن عضوم ىف ةلمج :بطخي مامإلاو

 ظ :لاحلا ىلع ب

 : ةعمجلا ةليضف هب توفت يذلا لطابلا مالكلا وهو ءوغللا يف تعقو :توغل

 :يلامجإلا حرشلا (ج)
 مسح كلذ لصحي الو مهظعوو سانلا هيجوت ةعمجلا يتبطخ نم دوصقملا

 اع مي يع يبنلا نع هت ةريره وبأ ربخي ثيدحلا اذه يفو «هيلإ ءاغصإلاو بيطخلل

 كلتو .دوصقملا توفي اب اهنع لغاشت ثيح ةبوقع نم ةبطخلا لاح ملكتملا ىلع

 .هل ةعمج الف اغل نمو اغل ثيح ةعمجلا ةليضف مرحي نأ ةبوقعلا
 :ثيدحلا دئاوف (د)

 .ةعمجلا يتبطخل تاصنإلا بوجو ١-

 مالسلا درو ركنملا نع يهنلاب ولو ةعمجلا موي بطخي مامإلاو مالكلا ميرحت -؟

 .هوحنو

 . ةعمجلا ةليضف نم هنامرح ملكتملا ةبوقع نأ -''
 .نيتبطخلا نيب مالكلا زاوج - 5

 ىف :باب ۸0۱(۰) مقرب ملسمو «بطخي د مامإلاو ةعمجلا موي تاصنإلا اب (AQ4Y)» 0 يراخبلا هاور €



 ؟ لج |. كحك ماكحألا ةدمع حرش ماسيقألا هنت

 © سداسلا ث ااو

 مث ةعمجلا موي لستغا نم)» : لاق يڪ يلا نأ هون ةريره يبأ نع -6

 ةرقب برق امنأكف ةيناثلا ةعاسلا يف حار نمو «ةندب برق امئأكف ىلوألا ةعاسلا يف حار

 امنأكف ةعبارلا ةعاسلا يف حار نمو «نرقأ اشبك برق امنأكف ةثلاثلا ةعاسلا يف حار نمو
 مامإلا جرخ اذإف ءةضيب برق امنأكف ةسماخلا ةعاسلا يف حار نمو ؛:ةجاجد برق

 .«ركذلا نوعمتسي ةكئالملا ترضح

 .(/9) مقر ثيدحلا ىف هتمجرت تقبس : هكا ةريره وبأ :ياورلا

 . ةعمجلا ةالص ىلإ مدقتلا باوث نايب :ثيدحلا عوضوم (آ)

 .ًالسغ ءاملاب هندب ممع 550

 SS .ةعمجلا راهن يأ لاستغالل فرظ :ةعمجلا موي

 .ةعمجلا ةالصو

 د :حار

 وب ملا جورو نمشلا ولط ني ام ىس ان اهب دالا نمل : *:ةعاسلا

ST 

 .ةعمحلا موي كاوسلاو بيطلا :باب «(۸0۰) مقرب ملسمو ةعمجلا لضف تاب )۸٤۱( مقرب ىراخبلا هأور 0

 . .ىلاعت هللا دنع ا رجألا ةعمجلا ةالص ىلإ ريكبتلا يفف

 «عمتساو برتقاو «رکتباو اندو «لستغاو لّسغ نما :لاق م يبنلا نع غز ن صاعلا نب ورمع نب هللا دبع ا

 بيغرتلا يف ينابلألا هححص و جيحصلا لاجر هلاحرو دمحأ هاور .«اهمايصو ةنس مايق اهوطخي ة ةوطخ لكب هل ناك

 ` (1۹۳)مقرب

ayدمحأ 18 ع ب و كرام  

 « (اامهيحيحص ١ ىف نابح ¿ نباو قفعيزخ نباو هحام نباو يئاسنلاو «(نسح ثيدح ):لافو يدذمرتلاو دواد وبأو

 )٦۹۰( بيغرتلا ىف ة ينابلألا هححصو يكاحلاو

 مث هسأر لسغ هانعمو فيفختلاب لسغ وه امنإ :نورخآ لاقو اهل هعامج ببسب لسغلا SS يأ (لسغ

 .سأرلا لسغ نم ديكأتلا باب نم اذهو فعيمج لستغا

 .(هسأر لسع نم ) "هل ةياور ىف دواد وبأ داز



 بصح | م.م سصضاستلا حل أ

 .ريعبلا :ةندبلاو «ىلاعت هللا ىلإ اًبرقت اهادهأ :ةندب برق

 .نأضلا روكذ نم ميظعلا وه : اشبك

 ' .اًبلاغ ىوقأو اًقلخ لمكأ هنأل ؛نرقألا صخو نورق هل :نرقأ

 .ةالصلاو ةبطخلل رضح :مامإلا جرخ

 لوألا نوبتكي هدنع تناك اهنأل ؛دجسملا باوبأ نم تءاج :ةكئالملا ترضح

 .لوألاف

 لمتشت اهنأل وأ «ىلاعت هللا ركذ ىلع لمتشت اهنأل ؛ هب تيمس ةبطخلا :ركذلا
 0 .ريكذتلا ىلع

 :يلامجإلا حرشلا (ج)

 لوألا ةعمجلا ةالص ىلإ نيبهاذلا باوث نيب متيم يبنلا نأ هن ةريره وبأ ربخي

 ىدهأ نم رجأك هل ناك ىلوألا ةعاسلا يف بهذو لستغا نمف مهبتارم بسح «لوألاف

 مدقتلا بسحب اهيف رجألا مظع توافتيو «ىلاعت هللا ىلإ اًبرقت هب قدصتو هحبذ ريعب

 ةرقب ىدهأ نم رجأ هل ناك ةيناثلا ةعاسلا ىف بهذو لستغا نمو «ةعاسلا كلت ىف

 فدع نم وجاك هل: اق ا ىف هيهات: ا نور ا ىع

 هل ناك ةعئارلا ةعانلا يل ف ا ءريعبلا يف قبس ام ىلع نرقأ اشبك

 ةعاسلا يف بهذو لستغا نمو ءريعبلا يف قبس ام ىلع ةجاجد ىدهأ نم رجأك

 جورخ دعب ءاج نمو «ريعبلا يف قبس ام ىلع ةضيب ىدهأ نم رجأك هل ناك ةسماخلا

 تيوط دق ةكئالملا يديأب يتلا فحصلا نأل ؛مدقتلا رجأ نم ءىش هل بتكي مل مامإلا

 .ةبطخلا عامتسال باوبألا ىلع يتلا ةكئاللا ترضحو

 :ثيدحلا دئاوف (د)

 .اهيلإ مدقتلاو ةعمجلا ةالصل لاستغالا ةليضف - ١

 يف ناك نإف ةالصلل بهذو لستغا نمف «قبسلا بسحب مدقتلا باوث نأ -؟

 نإو «ةرقب برق امنأكف ةيناثلا ىف ناك نإو «ةندب برق امنأكف ىلوأألا ةعاسلا

 برق امنأكف هير داعم «نرقأ اشبك برق امنأكف ةثلاثلا ىف ناك

 .ةضيب برق امنأكف ةسماخلا يف ناك نإو ا



 - 0 ماكحألا ةدمع حش ماسيفألا هنت
 .تاعاسلا كلت ىف روضحلاو لاستغالا نيرمأ ىلع بترم روكذملا باوثلا نأ -؟

 قبسلا ىف لوألاف لوألا نوبتكي ةكئالم هللا لكو ثيح ةعمجلا ةالص ةليضف - ©

 .اولمع امم تاجرد لكلو اهيلإ

 .اهعامتسال ةكئالملا رضحي ثيح ةعمجلا ةبطخ ةليضف -أ

 «منغلا مث ءرقبلا مث «لبإلا :ماعنألا ةميهب نم ًالماك ىدهي ام لضف نأ ۷

 .نرقألا اهلضفأو

 فاقت



 س[ | صصص يضاسفلا نس لا

 > © عباسلا ثيدحلا و

 يلصن انك :لاق ام ةرجشلا باحصأ نم ناكو عوكألا نب ةملس نع -١1م-

 : ظفل يفو rE OY .ةعمجلا معو هللا لوسر عم

 . ءيفلا عبتتن عجرن مث :نيمسلا كلاؤاذإ و هللا لوسر عم عمجن انك (

 و
 ناك نانس هدج بقل عوكآلاو ( شخ يملسألا نانس نب ورمع نب ةملس يوارا

 ا يبنلا عياب ةيبيدحلا ةوزغ هلهاشم لوأو ,ليخلا قبسي ءادع اعاجش ین عفاف ةملس

 نم الجر نيعبرأ نم ا يبنلا حاقل ذقنتساو ,اثالث وأ نيترم ل اهيف

 :زجتريو مهيمري لعجو مهكردأ ىتح مهقحلف اهوذخأف ,اهيلع اوراغأ نافطغ

 عضرلامويمويلاو عوكألا نبا انأو اهذخ

 .نيمهس معي يبنلا هطعأف ءاحمرو ةدرب نيثالث مهنم بلتساو اهكتفا ىتح

 ,نيعبسو عبرأ ةنس ةنيدملا يف يفوت

 .ةعمجلا ىلصي يملك ی يبنلا ناك ىتم نایب :ثيدحلا عوضوم (أ)

 ا

 نيح اورفي الأ ىلع لي يي رو ا ىف ارم وأ ی

 مهيف هللا لزنأف 11 عيشأف .مهضوافيل ةكمب شيرق ىلإ كن ا نامثع لسرأ

 نم رثكأ اوناكو 4: :حتفلا 4 ةرجّشلا تحت كنوعيابي ذإ نينمؤملا نع هللا يضر دَ

 ةنس ةدعقلا يذ يف كلذ ناكو سيق نب دجلا الإ اهنع فلختي ملو ,ةئامعبرأو فلأ

 رمأ ياخ باطخلا نب رمع نأ يورو .ةرجشلا ناكم لإ ىفخأ دقو ,ةرجهلا نم تس

 ودا 7 .نآلا ىتح اهناكم ملعي سيلف تط ا

 كنوعيابي ذإ نينمؤملا نع هللا ىضر دقل» :ىلاعت نإ لوقو ةيبيدحلا ةوزغ .بآب ,(5565) مقرب يراخبلا هآور - ۳١

 ,سمشلا لوزت نيح ةعمجلا ةالص :باب ,(870) مقرب ملسمو 1۸ :حتفلا « ةَرجّتشلا تحت



 ماسكحألا ةدمع حش ماهفألا بت حس حصص ےس

 . ةالصلا دعب نم انتويب ىلإ يأ :فرصنن

 ش ظ . ناردجلل :ناطيحلل

 . سمشلا نم يقي ال ريصق اهلظ اغإو , سمشلا هب يقتن لظ :هب لظتسن لظ
 . ةعمجلا يلصن : ةروسكملا ميملا ديدشتو نونلا مضب :عمجن

 . برغملا وحن ءامسلا طسو نع تلام : سس

 هب ىمس , سمشلا لاوز دعب لظلا : ءىفلاو . هيف يشمنل هبلطتن : ءيفلا عبتتنف

 ظ ا لا

 ا

 ام ركذيف ةعمجلا ةالص إب يبنلا ةالص تقو نع ىز عوكألا نب ةملس ربخي

 ا بم دا

 نرل ليوط لطب تاودحلل نسيلو اعف اهتوعجي ةريصق ةايفالاز' متر ىلإ ةالصلا
 . اهنوعبتتيف ةليوطلا ناطيحلل الإ دجوي ال هنأك هب

 :ثيدحلا دئاوف (د)

 ١- رح لا ةدش ىف ىتح لاوزلا نيح نم ةعمجلا ةالصب ةردابملا ةيعورشم .

 فرتلا نم كلذ دعي الو درب وأ رح نم هيذؤي وأ او انه ناد اإ

 . مومذملا

 ( :ةمتت (ه)

 ىلع ءانب لاوزلا لبق ةعمجلا ةالص زاوج ىلع ثيدحلا اذهب ءاملعلا ضعب لدتسا
 ليلدلا نكل . اًقلطم لظلا يفن هب لظتسن لظ ناطيحلل سيلو : ةملس لوقب دارملا نأ
 نفسا د اودع نع کم نق: یا رر املا وزلا "لبق و ا ىلع
 فيت ةلئافلاو ا نر ا لكك يبنلا عم يلصن انك : لاق هغ

 . سوماقلا يف امك راهنلا

 ف قرف



 هه | ل( n کک يناشلا مس )لا
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 0 نماثلا ثيدحلا م

 موي رجفلا ةالص ىف أرقي هيَ يبنلا ناك :لاق هنت ةريره يبأ نع - - ۳۷

EEناسنإلا ىلع / تأ له#و (ةدجسلا) € ليزنت © متا  *. 

 حرشلا

 .(۷۹) مقر ثيدحلا ىف هتمجرت تقبس : هت ةريره وبأ :يوارلا

 .ةعمجلا موي رجفلا ةالص يف يع يبنلا هب أرقي ناك ام نايب

 . ابلاغ رارمتسالا ىلع تلد اعراضم ًالعف اهربخ ناك اذإو «صقان ضام لعف :ناك

 ٠ ةدجسلا مساب ةفورعملا يأ :ةدحسلا .4 ليزنت © متا ةروس يأ :ليزنت ملا

 رانا

 ةروس ةعمج اا موي رجفلا ةالص ىف أرقي ناك تیم ا يبنلا نأ هني ةريره وبأ ربخي

 يف ًارقيو « ةحنافلا لعب ىلوألا ةعكرلا ىف كلذو «ةلماك (ةدجسلا) 4 ليزنت 0 متال

 كلذو ؛اًضيأ ةلماك €٠ ناسنإلا ىلع ىتأ له# ةروس ةحتافلا دعب ةيناثلا ةعكرلا

 قلخ مت هيف نإف ؟ةعمجلا موي يف نئاك وهو «هتياغو قلخلا أدبم ركذ ىلع امهلامتشال

 ٠ ضرألا يف هلسن نوكيل ؟ ةنحلا نم جرخأ هيفو ءمدآ قلخ هيفو °“ ضرألاو تاومسلا

 . ءازحلاو ثعبلا نوكيف «ةعاسلا موقت هيفو

 :ثيدحلا دئاوف (د)

 اهلامكب ةروس لك «ةعمجلا موي رجفلا ةالص ىف نيتروسلا نيتاه ةءارق ةيعورشم

 .مويلا كلذ ىف نوكي امو ناك اب سانلا ركذتيل ؟ةعكر ىف

 أرقي ام "باب *(۸۷۹) مقرب ملسمو ؛ةعمجلا موي رجفلا ةالص ىف أرقي ام ا )861١(( مقرب يراخبلا هاور - /١

 ٠ةعمجلا موي يف



 ا حس ماكحألا ةدمع حرش ماهفألا هست
 س نيديعلا ةالص باب ال1

 ىحضألا ديعو ٠ لاوش نم موي لوأ وهو ناضمر نم رطفلا ديع
 . ةجحلا يذ نم رشاعلا وهو

 ليلج لمعب طبترم امهنم لکو « ماع لك نارركتيو نادوعي امهنأل ؛ نيديع ايمس

 طبترم ىحضألا ديعو «ناضمر مايصب طبترم رطفلا ديعف ٠ مالسإلا ناكرأ نم نكرو

eركذو * ةصاخ ةالص امهنم لك يفو ؛ نابرقلا حبذب هيلإ  
 هللا ةمحر نم مهل لصحيف “كلذ ىلع نوملسملا عمتجي هيجوتو ةظعومو ٠ ءاعدو

 نم مهل لصحي امك ء«ةرخآلاو ايندلا يف مهتداعس هيف ام هترفغمو هتباجإو ىلاعت
 مهتاقوأ هب بيطت ام رورسلاو حرفلاو ةيوخألاو ةيرسألا تالصلاو ةيعامتجالا دئاوفلا

 . مهلامعأ هب وكزتو

 هتمكحب ىلاعت هللا عرش هلك عمتجملل هلومشو رورسلاو حرفلا مامت لجأ نمو

 عرش رطفلا ديع يفف “ مهتجاح دسو ءارقفلا ةاساوم هب ام نيمويلا نيذه يف هتمحرو

 ءادهإلاو لكألل ايادهلاو يحاضألا عرش ىحضألا ديع يفو ءارقفلل عفدت رطفلا ةاكز

 . 124 : جحلإ € ريقفلا سئابلا اومعْطَأو اهنم اولكف# ةقدصلاو

 ديع : ةثالثلا ةيعرشلا دايعألا نيب طبريل ؟ ديعلا ةالصب ةعمجلا ةالص فلؤملا بقعأو

 ديع مالسإلا نيد يف سيل ذإ ؛ ىحضألا ديعو “رطفلا ديعو ٠ ةعمجلا موي وهو عوبسألا

 ىلع سولج ديع الو * راصتنا ديع الو « جارعم ديع الو ؛ داليم ديع ال اهاوس يعرش
 ديع وهف ةثالثلا هدايعأ ىوس مالسإلا يف ذختا ديع لكف ؛ ةسائرلا وأ ٠ كلملا يسرك

 :نيديعلاب دارملا

 ةصق يف هن ةشئاع نع يراخبلا حيحص يف تبث اذهلو * ةيعرشلا دايعألل دن يعدب
  لاقف ديع موي يف كلذو ٠ تار ل ص نيتراجلا

 0 ب صاصصتسخا يف رهاظ اذهو «انديع اذهو ءاديع موق لكل نإ» : ميا 5

 | 7 كاف سنأ نع حص دانسإب يئاسنلاو ناب نبا یورو ' مهدايعأب مهريغو مهدابعأب

 ارا ا ی لاقف امهيف نوبعلي ناموي مهلو ةنيدملا كت يبنلا ' لاق 5

 آ وصال تنل درو اولا ماهل



 ص سب كس حو ۳ ١ ه ئالا ءس لا

 © لوألا ثيدحلا م

 نولصي رمعو ركب وبأو تسر يبنلا ناك : لاق غنت رمع نب هللا دبع نع -۸

 . ةبطخلا لبق نيديعلا

 ف ا
 :ياورلا

 .(81) مقر ثيدحلا ىف هتمجرت تقبس : ينب باطخلا نب رمع نب هللا دبع

 . نيديعلا يف ةبطخلاو ةالصلا نم قبسألا نايب :ثيدحلا عوضوم (أ)

 :تاملكلا حرش (ب)

 نأ نایب امهركذ ةدئافو )٠٠١( مقر ثيدحلا يف امهتمجرت تقبس :رمعو ركب وبأ

 . نقي هيتفيلخو مي يبنلا ةنس هنأو .خسني مل مكحلا
 . نيديعلا ةالص نولصي يأ :نيديعلا نولصي 20

 ( | :يلامجإلا حرشلا (ج)

 قب رمعو ركب يبأ هيتفيلخو مالي يبنلا ةنس نأ عب د رمع نب هللا دبع ربخي

 ناورم ءاج ىتح كلذ ىلع لمعلا رمتسا دقو ءامهتبطخ لبق نيديعلا يتالصب ةءادبلا
 ال سانلا نإ :ناورم لاقف ,ديعس وبأ هيلع ركنأف ,ةالصلا لبق بطخو جرخف

 . ةالصلا لبق اهتلعجف ةالصلا دعب انل نوسلجي

 ( :ثيدحلا دئاوف (د) ظ

 .اهل ةبطخلاو نيديعلا ةالص وا

 ا نالا ا

o00 

 . .نيديعلا ةالص باتك (۸۸۸) مقرب ملسمو ديعلا دعب ةبطخلا :باب ۲ .) مقرب يراخنلا هاور - 1



 5715 ماكحألا ةدمع حرش ماهقألا هبينت

 « يناثلا ثيدح ا م
 ىحضألا موي شرب هللا لوسر انبطخ : لاق عي بزاع نب ءاربلا نع ١14-

 كسن نمو «كسنلا باصأ دقف انكسن كسنو انتالص ىلص نم» :لاقف ةالصلا دعب

 هللا لوسر اي : بزاع نب ءاربلا لاح راين نب ةدرب وبأ لاقف .«هل كسن الف ةالصلا لبق

 نوكت نأ تببحأو .برشو لكأ موي مويلا نأ تفرعو ةالصلا لبق يتاش تكسن ىنإ

 يبنلا لاقف .ةالصلا يتآ نأ لبق تيدغتو يتاش تحبذف ىتيب يف حبذي ام لوأ يتاش

 نم يلإ بحأ يه اًقانع اندنع نإف هللا لوسر اي :لاق «محل ةاش كتاش» : يع
 . (كدعب دحأ نع يزجت نلو معنا : لاق ؟ينع يزجتفأ نيتاش

e 
 )۸٥(. مقر ثيدحلا ىف هتمجرت تقبس هان بزاع نب ءاربلا :يوارلا

 يف ةبطخلاو ةالصلا نم قبسألا نايب . بابلل هبسنأو ددعتم :ثيدحلا عوضوم (أ)
 . نيديعلا

 :تاملكلا حرش (ب)

 . ابيطخ انيف ماق :انيطخ
 . ةيحضأ ىنعمب ةاحضأ عمج ىحضألا ديع موي :ىحضألا موي

 e ةئيهلاو ناكملاو تقولا ىف انتالص لثم ىلص :انتالص ىلص

 . تاولصلا نم اهريغو يه دارملا نأ لمتحيو «ديعلا

 . ةفصلاو عونلاو تقولا يف اهلثم يأ ءانتحيبذ :انكسن . حبذ :كسن

 . عورشملا كسنلا قفاو :كسنلا باصأ دقف

 . اهنم ميلستلاب ديعلا ةالص مات لبق :ةالصلا لبق

 > . ىلاعت هللا دنع هتيحضأ لبقت الف :هل كسن الف

 ةبقعلا ةعيب دهش هلا يراصنألا يولبلا رمع نب راين نب ئناه وه :ةدرب وبأ
 ةوزغ يف ةثراح ينب ةيار هعم ناكو ءاهدعب امو ردب ىف تا يبنلا عم ازغو «ةيناثلا

 . نيعبرأو سمخ ةنس يفوت .حتفلا

 .اهتقو :باب يحاضألا باتك )2١479(, مقرب ملسمو ىرحنلا موي لكألا :باب ,(417) مقرب يراخبلا هاور -8



 N س | شالا امس أ

 ام ءادغلاو «سمشلا عولطو رجفلا ةالص نيب ام يهو «ةادغلا لكأ تلكأ :تيدغت

 . راهنلا لوأ لكؤي

 . ةيحضأب تسيلو محللا ىوس اهنم دفتست مل يأ :محل ةاش كتاش

 . رهشأ ةعبرأ نود زعملا نم ىثنأ :اًقانع

 ةزمهلاو . ةيحضأ ينع يفكت يأ :ءاي اهدعب يازلا رسكو ءاتلا حتفب : ؟يزجتفأ

 ؟يزجتف اهب يحضأأ :ريدقتلاو ءردقم ىلع ةفطاع ءافلاو «ماهفتسالل

 0 . كاوس :كدعب

 :يلامجإلا حرشلا (ج)

 مهب ىلص نأ دعب هباحصأ بطخ ميم يبنلا نأ هان بزاع نب ءاربلا ربخي

 نيملسملا ةالص ىلص نم نأو «هتقوو حبذلا ماكحأ مهل نيبو «ىحضألا ديع ةالص

 .لوبقلاب اريدج راصو «عورشملا كسنلا قفاو دقف مهتنس ىف مهقفاوف مهكسن كسنو

 نبا ةدرب وبأ هربخأف «ةلماك الو «ةلوبقم ريغ هتيحضأف هتالص مامت لبق حبذ نم امأو

 يف حبذي ام لوأ هتيحضأ نوكت نأل اًبح ةالصلا لبق هتيحضأ حبذف دهتجا هنأب راين

 لبق اهنأل ؛محل ةاش يه امنإو «ةيحضأ عقت مل هتاش نأب ميل يبنلا هربخأف «هتيب

 له هلأسو «نيتاش نم هيلإ بحأ اًقانع تيبلا ىف هدنع نأب ةدرب وبأ هريخأف «تقولا

 .(كدعب دحأ نع يزجت نلو معنا : يبنلا لاقف ؟ةيحضأ هيفكت

 :ثيدحلا دئاوف (د)

 .ةالصلا دعب اهنأو نيديعلا يف ةبطخلا ةيعورشم ١-
 تقو لك يف ركذيف «لاحلاو تقولل ةبسانم نوكت نأ ةبطخلا يف عرشي هنأ -۲

 ' .اهيسائي ام لاحو
 .ةين نسح نع ناك نإو ءدودرم هلمعف نيملسملا ةنس فلاخ نم نأ -۳

 حبذي نأ لثم ًالهاج ناك نإو .هزجت مل اهتقو لبق ةتقؤملا ةدابعلا لعف نم نأ -4 ٠

 .ديعلا ةالص لبق هتيحضأ

 .ةيحضألا نس غلبي مل يذلا ريغصلاب يزجت ال ةيحضألا نأ -ه
 ليلد لدي نأ الإ ,ةمألا عيمجل مكح ةمألا نم دحاول مي يبنلا مكح نأ -5

 . ةيصوصخلا ىلع



 هسسسسس سا جم ماكحألا ةدمع حرش مايفألا هست
 © ثلاثلا ثيدحلا م

 .رحنلا موي يخيب يبنلا ىلص : لاق زي يلجبلا هللا دبع نب بدنج نع - ٠
 FAV ويس YE : لاقو « حبذ مث .بطخ مث

 .1هللا مساب حبذيلف حبذي

 ا
 يف هلاق ,ةميدق ريغ هتبحص كلان ىلجبلا نايفس نب هللا دبع نب بدنج :ىوارلا

 . نيتسلا دعب تامو « ةفوكلاو ةرصبلا نكس , اًئيدح نوعبرأو ةثالث هل باعيتسالا

 :ثيدحلا عوضوم (أ)

 :بابلل هبسنأو ددعتم

 . نيديعلا يف ةبطخلاو ةالصلا نم قبسألا نايب

 0 ( :تاملكلا حرش (ب)
 يحاسضالا هيف زحتت هلال ؛ ؛رحنلا ىلإ فيضأ رحنلا ديسع موي يا :رحنلا موي

 ظ ا , ايادهلاو

 .رمألا 1 ل ماللا نوكسب :حيبذيلف .

 . اهلدب :اهناكم

 ..هللا مسا ىلع يأ :هللا مساب

 :ىلامجإلا حرشلا (ج)
 يع ةالص هباحصاب یلص مي يبنلا نأ كلي م يلجبلا ی

 a ىلصملا ىلإ اهب جرخي ناكو : هتيحضأ ها ,مهبطخ مث .ئحضألا

 ا بم ا . علل اميمصتو رااللا

 باتك )°141 ( انك مامو « ,ديعلا ةيطخ يف سانلاو مامإلا مدلك : باب ES (A۲) هأور °

 .اهتقو : : باب يحاضألا



 ىلع حبذي نأ حبذي مل نم رمأو «ئزجم ريغ اًحبذ اهحبذ ثيح ءاهلدب اهناكم حبذي

 .ًالالح ةحيبذلاو احيحص حبذلا نوكيل ؛ ىلاعت هللا مسا

 :ثيدحلا دئاوف (د)

 ٠ ةالصلا دعب اهنأو نيديعلا يف ةبطخلا ةيعورشم ١-

 تقو لك يف ركذيف لاحلاو تقولل ةبسانم نوكت نأ ةبطخلا يف عرشي هنأ 1

 ٠ اهبساني ام لاحو

 : ةالصلا دعب اهلبق هزاوجو ةبطخلا دعب ام ىلإ ةيحضألا حبذ ريخأت ةيعورشم -"

 ًالهاج ناك نإو «ةالصلا لبق اهحبذ نم ىلع ةيحضألا لدب حبذ بوجو -4

 . بيطأ وأ ةحوبذملا لثم نوكتو

 : ىلاعت هلوقل ؛ هنودب ةحيبذلا لحت ال طرش ىهو ' جدلا دنع ديبحلا بورجو < 58

 115١ :ماعنالاب € هيلع هللا مسا ركذي مل امم اولكأت الو

OOO 



 سسس ١ ماسكحألا ةدمع حرش ماهقألا هنت

 ت فيدنحلا ©

 هللا ىوقتب رمأف «لالب ىلع 1 ماق 0ع «ةماقإ و ناذأ 5 ل لبق ةالصلاب

 ءاستتلا 5 ىتح ىضم مث ؛مهركذو «سانلا ظعوو «هتعاط ىلع ثحو ؛ىلاعت

 منهج بطح رثكأ نكنإف ؛نقدصت ءاسنلا رشعم اي» :لاقو :نهركذو نهظعوف

 نكنأل» :لاقف ؟هللا لوسر اي مل :تلاقف «نيدخلا ءاعفس ءاسنلا ةطس نم ةأرما تماقف

 لالب بوث ىف نيقلي نهيلح نم نفدصتي نلعجف : لاق (ريشعلا نرفكتو ةاكشلا نرثكت

 نهميتاوخو نهطارقأ نم

 .(9) مقر ثيدحلا يف هتمجرت تقبس : انفي هللا دبع نب رباج :يوارلا
(i)ءادنلا مكحو نيديعلا ىف ةالصلا وأ ةبطخلا :لوأ امهيأ نايب :ثيدحلا عوضوم  

 .بيطخم ا ةيفيكو ةالصلل

 ةبارقلا رجأ نارجأ هل» : لسي يبنلا لاقو ؛براقألا ىلع ةاكزلا :باب (۱۳۹۳) مقرب يراخبلا هاور - 5١:١
 .نيديعلا ةالص باتك )۸۸٥( مقرب ملسمو .«ةقدصلاو

 :ثيدحلا دئاوف

ETI 

 یحی اع نهريكذتو ؛مالسإلا ماكحأ نهميلعتو ءاسنلا ظعو بابحتسا اًضيأ ثيدحلا اذه يفو :هللا همحر لاقو

 .ةدسفملاو ةنتفلا نمأ اذإ هلك كلذ لحمو ؛درفنم سلجم ىف كلذب نهصيصختو ةقدصلا ىلع نهثح بحتسيو نهيلع

 اًقالخ ثلثلاك اهلام نم نيعم رادقم ىلع وأ ءاهجوز نذإ ىلع فقوت ءاهلام نم ةأرملا ةقدص زاوج نأ ىلع هب لدتساو

 .ةيكلاملا ضعبل

 نارفك نم نهنم عقي امل ؟رانلا لهأ رثكأ نهنأب للع مث «ةقدصلاب نهرمأ هنأل ؟ باذعلا عفاود نم ةقدصلا نإ :هيفو

 .كلذ ريغو معنلا

 ؟ةنحتمملا ةيآ ةوالتل ؟هيلإ جاتحي ام ركذب ةيانعلاو ؛كلذ ىلإ هقح ىف جيتحا نمل اهب ظالغإلاو ةحيصنلا لذب :هيفو

 .ءءاسنلاب ةصاخ توکل

 ث 6# ن 2

 0 20010110 :ىلاعت ل سر نمي نإ يملا لا لاق

 «نيحلاصلا ضاير ها .اميظع ارجأ هلضف نم ىلاعت هللا هاتآو ؛ريخ ىلع اريخ داز یون نإف ٠ وني مل نإو ٤ اهبحاصل

(To /) 



 شالا سس أ

 :تاملكلا حرش (ب)

 ترضخ تلو

 ,ًادتباف :ادبف .ىرخأ ةياور يف امك رطفلا ديع وه :ديعلا موي

 . اهتقو لوخدل هب يداني ناذأ ريغب :ناذأ الب

 . ةالصلا ىلإ مايقلل اهب يداني :ةماقإ الو

 . ادمتعم :اًمكوتم .ةالصلا دعب فقو :مأق مث

 هيلع بذعو .همالسإ رهظأو ةكمب ادق ملسأ عينان يشبحلا حابر نبا وه :لالب

 ىقلأو .,هرهظ ىلع ةكم ءاحطب يف هحرط ةريهظلا تيمح اذإ فلخ نب ةيمأ ناك ىتح

 :لوقي وهو .ىزعلاو تاللا دبعيو ,مالسإلا نع عجريل ؛ةميظع ةرخص هردص ىلع

 ةنيدملا ىلإ لالب رجاه .هقتعأو هارتشاف هنوبذعي مهو تان ركب وبأ هب رمف ,دحأ دحأ

 هللا لوسر دجسم يف ةنيدملا يف ناذألا ىلوتو ,دهاشملا نم اهريغو ردب ةوزغ دهشو

 لبق لالب اعيمج نانذؤيف ,ناضمر مايأ رجف ىف الإ موتكم مأ نبا عم بوانتلاب مدل

 ىلإ جرخ . ثب يبنلا توم دعب ناذألا لالب كرت دقو .هدعب موتكم مآ نباو .رجفلا

 ( . نيرشع ةنس اهيف يفوتو .ادهاجم ماشلا .

 .مهنم بلط يأ «سانلا رمأ يأ :رمأ

 . هیهاون بانتجاو هرماوأ لعف نم هباذع يقي ام كولسب :ىلاعت هللا یوقتب

 . يهاونلا بانتجاو .رماوألا لعفب هل دايقنالا :هتعاط . ضح :ثح

 , هباقعو هللا باوث نم مهبولق نيلي امب مهركذ :سانلا ظعو

 .هئازجو هللا ماكحأ نم هوسن مهلعل ام مهل 0 :مهركذ

 | . بهذ :ىضم

 . لاجرلا لحم نع تاديعب ءاسنلا نأ انه ديفتو . ةياغ فرح :یتح

 .ةعامجاب + عما . ( ٠ .نهيلإ لصو :ءاسنلا ىتأ

 .لجو زع هللا ىلإ ابرقت جاتحملل لالا نلذبا :نقدصت



 ڪڪ 232323 ۲( سس ماكحألا ةدمع حرش ماهقألا هست

 .دوقو :بطح .ةقدصلاب رمألل ليلعت ةلمجلا :خلإ ... نكنإف
 .ةرخآلا يف نيرفاكلا رقم يهو .رعقلا ةديعبلا ةميظعلا رانلا :منهج

 ؟يه نم تبي مل :ةأرما

 .لامجلا وأ ءنسلا وأ «ناكملا يف نهطسو نم وأ نهرايخ نم :ءاسنلا ةطس نم

 ةينثت نادخلاو ءداوسلا ىلإ نوللا ريغت وهو «عفس اهيدخ يف :نيدخلا ءاعفس

 .هجولا ةحفص وهو ءدخ

 .رجلا فرحب اهلاصتال فلألا اهنم تفذح «ةيماهفتسا امو «فرح ماللا :مل

 .بابسألا كلت نع دعبلل ؛رانلا يف نهترثك تابسات ملعلا ماهفتسالا نم ضرغلاو

 .هتلازإ بلطل ءيشلا نم عجوتلا يهو .ةياكشلا :نيشلا حتفب :ةاكشلا

 .جوزلا ريشعلاو «هفورعم ندحجت :ريشعلا نرفكت

 .ةضفلاو بهذلا نم هب نلمجتي ام :نهيلح

 .نقدصتي :هلوقل نايب وأ لدب ةلمجلاو «نعضي :نيقلي
 .يلحلا نم نذألا يف قلعي ام وهو ءطرق عمج :نهطارقأ

 .يلحلا نم عبصإلا يف سبلي ام وهو ؛متاخ عمج :نهميتاوخ

 :يلامجإلا حرشلا (ج)

 متيم هللا لوسر عم رطفلا ديع ةالص دهش هنأ بغ هللا دبع نب رباج ربخي
 ىلع ادمتعم لاجرلا مامأ فقو مث ءةماقإ الو ناذأ نودب يع هللا لوسر ىلصف
 حالصلا ساسأ يه يتلا هتعاط ىلع مهشحو هللا ىوقتب سانلا رمأف «هتقي لالب

 لمكأ كلذب مهظعوف هئازجو «ىلاعت هللا ماكحأب مهركذو «ةرخآلاو ايندلا يف حالفلاو

 ءاهيف غلبأف «ةظعوملا نم لاجرلا عمسأ ام نهعمسيل ؛ ءاسنلا ىلإ بهذ مث «ةظعوم

 يتلا رانلا نم نهيقت اهلعل ؛رانلا ءاملا ئفطي امك ةئيطخلا ئفطت يتلا ةقدصلاب نهرمأو

 ةأرما تماق هنم ةاجنلا ىلع نهصرح لجأ نمو «نهل كلذ لاق امك اهبطح رثكأ نه

 نربصي ال نهنأ لجأ نم هنأ نهربخأف «هنع ندعتبيل ؛كلذ يف ببسلا نع لأست



 شالا ل |

 :رباج لاق .ريشعلا نرفكيو .ةياكشلا نرثكي ,فورعم ىلع نركشي الو قيض ىلع

 ؛لالب بوث يف هنيقلي اهريغو ميتاوخلاو طارقألا نم نهيلح نم نقدصتي نلعجف

 .هاري اميف مسام يبنلا هفرصيل

 :ثيدحلا دئاوف (د)

 ١- ةالصلا دعب اهنأو ي نا ةيعورشم .

 . امهريغ ءادن الو .ةماقإ الو ناذأ ديعلا ةالصل عرشي ال هنأ -

 . ةبطخلا لاح مايقلا ةيعورشم -۳

 ٤ - ةبطخلا لاح صخش ىلع بيطخلا دامتعا زاوج .

 ظعوو .هتعاط ىلع ثحلاو .ىلاعت هللا ىوقتب ةبطخلا يف رمألا واف تو

 مق كدت سانا

 .لاجرلا نع نهداعبإو ديعلا ةالصل ءاسنلا جورخ ةيعورشم ١-

 .لاجرلا ةبطخ نهعمسي مل اذإ ةبطخب ءاسنلا صيصخت ةيعورشم -۷

 بطح رثكأ نكنإ» :كلذ ةحلصملا تضتقا اذإ ةظعوملا يف ظيلغتلا زاوج -۸

 ظ . "منهج

 لاجرلل ةحيصنلا لذبو .عرشلا غيلبت ىلع هصرحو دو ىبنلا حصن لامك -1

 . ءاسنلاو

 .ةجاحلل بيطخلا ميلكت زاوج ٠-

 .رانلا نم ةاجنلا بابسأ نم ةقدصلا نأ ١-

 .رانلا باذع بابسأ نم ربصلا نادقفو ناسحإلا دحج نأ 5

 ف ءاسشنلا 5 : رباك تاس غ رولا نم كال نشو ةباحصلا ءاسن ةليضف 1

 نهضارغأ هب قلعتت امب نهقدصتبو .ةقدصلا ىلإ نهتردابمبو ءاهنع ندعتبيل رانلا

 .ىلحلا نم نهجاوزأ ضارغأو



 ماكحألا ةدمع حش ماهتألا بينت ے

 .هيلع اًبجاو كلذب

 :هيبنت (ه)

 لاجرلل اههجو ةأرملا فشك زاوج ىلع ثيدحلا اذهب لالدتسالا حصي ال

 نأ وأ «كلذ نهل زوجي ىتاللا دعاوقلا نم ةأرملا هذه نوكت نأ لامتحال ؟بناجألا

 وأ سمخ ةنس بازحألا ةروس يف تناك اهنإف «باجحلا ةيآ لوزن لبق ةصقلا نوكت

 ال نيلامتحالا نيذه عمو ءةيناثلا ةنسلا يف تعرش نيديعلا ةالصو «ةرجهلا نم تس

 .لالدتسالا طقس لامتحالا تبث اذإ :هنأ ةررقملا دعاوقلا نم نإف «لالدتسالا حصي

OOO 



EEE Yo 

 ا

 نأ ضيحلا رمأو «رودخلا تاوذو «قتاوعلا ديعلا يف جرخن

 ىتحو ءاهردخ نم ركبلا جرخت ىتح ديعلا موي جرخن نأ رمؤن انك :ظفل ىفو

 نوجري «مهئاعدب نوعديو «مهريبكتب نربكيف «سانلا فلخ نكيف ؛ءضيحلا جرخت
 0 .هترهطو مويلا كلذ ةكرب

 د
 ؛ةباحصلا ءاسن رابك نم الف ةيراصنألا ثراحلا تنب ةبيسن ةيطع مأ :يوارلا

 يف ةازغلا فلخت تاوزغ عبس هعم تزغو «ثيداحأ ةدع ا يبنلا نع تور

 يَ يبنلا دهع يف ءاسنلا لسغي نمم تناكو ءاهنع ملسم حيحص ىف امك «مهلاح

 هو تيملا لسغ ماكحأ نم ريثك تذخأ اهنعو «نهتوم دعب

 . نيديعلا ةالصل ءاسنلا جورخ مكح نايب :ثيدحلا عوضوم (آ)

 :تاملكلا حرش (ب)

 .ةالصلل ديعلا موي ىف وأ ديعلا ةالص ىف :ديعلا يف

 .غولبلا تبراق يتلا ىثنألا يهو «قتاع عمج :قتاوعلا

 . تابحاص :تاود

 هب رتتست ركبللا تيبلا ةيحان يف لعجي رتس وهو ءردخ عمج :رودخلا

 . ضيحلا اهباصأ يتلا يهو «ضئاح عمج : : ضيحلا

 يف متالص ذاكم انه نيملسما یلص «هنع نيحدتي و نتا تت

 .دمعلا

 ةحابإ ركذ :باب )۸۹٠« مقرب ملسمو هديعلا يف :بابلج اهل نكي مل اذإ باب (4۳۷) مقرب يراخبلا هاور - ۲
 .لاجرلل تاقرافم ةبطخلا دوهشو ىلصملا ىلإ نيديعلا يف ءاسنلا جورخ



 ۳۲٦ ماسكحألا ةدمع حرش ماهقألا هبينت

 . لجرلا اهبصي مل يتلا ىثنألا :ركبلا . هيب يبنلا انرمأي يأ :رمؤن انك

 الا رک لفك ا رک نکا ىا نر

 ا داو فيس رد عقلا و و ا ا ی اا وعو

 . ىلاعت هللا نلأسي يأ «روكذلا

 . سانلا ءاعد لثمب :مهئاعدب

 . اهلبق امل ليلعت ةلمحلاو ‹ نيلصملا عيمج - وأ ضيحلا يأ : :نوجري

 . هيف بونذلا نم ريهطتلا :هترهط . مقادلا ريثكلا هريخ :مويلا كلذ ةكرب

 يامجإلا حرشلا جل

 نم ىتح .ءاسنلا لك ديعلا ىف جرخي نأ رمأ ا يبنلا نأ عوز ةيطع مأ ربخت

 الو يلصت ال نم ىتحو «رودخلا تاوذو .راكبألاو قتاوعلا نم جورخلاب اهل ةداع ال

 هريبكتو هركذو هللا رئاعشل نورهظملا رثكيل ؛ هبرقب نكيف .ضيحلاك دجسملا ىف ثكمت

 لوبقلاو ةمحرلا نوكتلو «ىرحأ مهل لوبقلاو .برقأ مهيلإ ةمحرلا نوكتف هئاعدو

 . لمشأو عسوأ

 :ثيدحلا دئاوف (د)

 نمؤت هجو ىلع كلذ نوكي نأ طرشب «ديعلا ةالصل ءاسنلا جورخ ةيعورشم ١-

 .ةنيزب تاجربتم الو تابيطتم نجرخي الف .« نهنمو نهب ةنتفلا هب

 . نيديعلا ةالص بوجو -؟

 . هب رهجلاو ديعلا ىلصم يف ريبكتلا ةيعورشم -۳

 اخل :ءاغدلاو كلا ناهس ح#

 . دجسملا ىف ثكملا نم ضئاحلا عنم -ه

 . طوحي مل نإو دجاسملا مكح هل ديعلا ىلصم نأ -

 . نيعورشملا ركذلاو ءاعدلاو ةالصلل نيرضاحلا ةرثكب مامتهالا -

 مدعو تريسلا ىف هوست راک ا يس ةباحصلا ءاسن ةقيرط نم نأ -8

 . نهجورح



 س( حس شالا سسس أ

Nر کلا للص باب _ 

 ةفاضإ نم هيلإ اهتفاضإف فوسكلا ثودح دنع لعفت ةالص :فوسكلا ةالص

 نيج وا الك وا ا سمقلا ا ا اور است ىلإ ءيشلا

 نيم ل هللا لمح دقو ؛ىلاعت هلا راب الإ فرسكلا عقب الو

 ضرألا نيب رمقلا ةلوليح وهو «باسحلاب كلفلا ءاملع هكردي يسح :امهدحأ

 .رمقلا فوسك يف رمقلاو سمشلا نيب ضرألا ةلوليحو «سمشلا فوسك يف سمشلاو

 نم رمقلا وندي ثيح «يرمقلا رهشلا رخآ يف الإ سمشلا فوسك عقي ال اذهلو
 يف الإ رمقلا فوسك عقي الو «ضرألا نيبو اهنيب لوحي نأ نكميف «سمشلا رادم

 نكميف «ئرخألا ةيحانلا نم سمشلل ًالباقم رمقلا نوكي ثيح «يرمقلا رهشلا طسو

 . امهنيس ضرألا لو نأ

 ةدارإ وهو «يحولا قيرط نع ملعي امنإو «سانلا هكردي ال يعرش :يناثلا ببسلاو

 تحتفنا رورش وأ اهبابسأ تدقعنا ةبوقعب اًناذيإ نوكي دق ذإ ؛كلذب هدابع هللا فيوخت
 . اهباجح كته ايند وأ نيد نتف وأ ءاهباوبأ

 عمسلا ىقلأ وأ بلق هل ناك نم دنع ةافانم يعرشلاو ىسحلا نيببسلا نيب سيلو

 بابسأللا نم هناحبس ردقيف «هريدقتو ىلاعت هللا رمأب عقي امنإ فوسكلا نإف ؛ديهش وهو

 هللا نأ امك «دابعلا فيوخت كلذ نم ةمكحلا نوكتو «فوسكلا هب لصحي ام ةيسحلا

 اهيف نوكيو «ةيسح بابسأب فصاوعلاو قعاوصلاو فصاوقلاو لزالزلا ردقي هناحبس

 .نيقتملل ةظعومو نينمؤملل ةركذتو «بابلآلا يلوآل ةربع

 ظ © لوألا ثيدحلا م

 ًيدانم ثعبف <« يع ىبنلا دهع ىلع تفسخ سمشلا نأ عظم ةشئاع نع -1 ۳

 «نيتعكر ىف تاعكر عبرأ ىلصو ءربكف مدقتو ءاوعمتجاف «ةعماج ةالصلا :يداني

 . تادحعس عبرأو

YEEفوسكلا ةالص :باب )40١( مقرب ملسمو هفوسكلا ىف ةءارقلاب رهجلا :باب )٠١1« مقرب يراخبلا . 



www ۸ءاكحألا ةدمع حش ماهفألا بينت  

 وا
 )86١(. مقر ثيدحلا يف اهتمجرت تقبس :اعتب ةشئاع :يوارلا

 .اهتيفيكو اهل ءادنلاو «فوسكلا ةالص مكح نايب :ثيدحلا عوضوم (أ)
 :تاملكلا حرش (ب)

 .نيحمر وحنب اهعافترا دعب كلذو اهؤوض سمطنا :تفسخ

 رشع ةنس لوألا عيبر رهش نم نيرشعلاو عساتلا مويلا يف هنمز : م يبنلا دهع

 .رحلا ديدش موي يف ناكو «ةرجهلا نم

 . لسرأف :ثعبف
 لعفب لوألا بصن زوجيو «ربخو أدتبم امهنأ ىلع اهعفرب :ةعماج ةالصلا

 .لاحلا ىلع يناثلاو .فوذحم

 . نيعوكر ةعكر لك يف ىلصي هنأ يأ :نيتعكر يف تاعكر عبرأ

 مويلا يف كلذ ناكو ei ا ةشئاع ربخت

 ةالصلا :سانلا يف يداني ايدانم مدل ثول ىبنلا لسرأف ميه اربإ هنبا هيف تام يذلا

 .مهب يلصي ثيح .هناكم ىلإ لإ يلا مدقت دجتسملا يف اوعمتجا املف ا

 يف نيتعكر مهب ىلص .مهتالص نم سانلا هداتعا اميف اهل ريظن ال ةالص مهب ىلصف

 ةينوك ةيآل اهرئاظن نع تجرخ ةيعرش ةيآ نوكتل ؛نادوجسو ناعوكر ةعكر لك

 ( .ةداعلا نع تجرخ

 :ثيدحلا دئاوف (د)

 .اهيلع عامتجالاو فوسكلا ةالص ةيعورشم 1 ٤

 .ةماقإ الو ناذأ اهل سيلو .ةعماج ةالصلا :لوقب اهل ءادنلا ةيعورشم -” ٠٠

 :ةادوعتسمو ناعركر ةر لك ف ناكر :قوبكلا ااه نا د
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 شالا سسس لا

 0 نالا ثیدحلا و

 لاق :لاق هن يردبلا يراصنألا ورمع نب ةبقع دوعسم يبأ نع - ٤

 .هدابع امهب هللا فوخي هللا تايآ نم ناتيآ رمقلاو سمشلا نإ» : م هللا لوسر

 ىتح اوعداو اولصف ؛اًئيش اهنم متيأر اذإف «سانلا نم دحأ تومل نافسكني ال امهنإو

 .(مكب ام فشکنی

 ا
 ةبقعلا دهش هتك يردبلا يجرزخلا يراصنألا ةبلعث نب ورمع نب ةبقع :يوارلا

 ءاهيلإ بسنف ءاهلزن امنإو ءاهدهشي مل :ليقو ءردب ةوزغ دهش هنأب يراخبلا مزجو

 :ليقو ءاهيف يفوت ؛ةرم اهيلع فلختساو «ةفوكلا لزن ءاهدعب امو دحأ ةوزغ دهشو

 .اهدعب وأ نيعبرأ ةنس ةنيدملا يف

 .عقو اذإ عنصي اذامو «فوسكلا نم ةمكحلا نايب :ثيدحلا عوضوم ()

 :تاملكلا حرش (ب)

 .امهيف ثدحي امو امهريسو امهتاذ يأ :رمقلاو سمشلا نإ

 .هتمكحو هتردقو هللا ملع لامك ىلع ناتمالع :ناتيآ

 .امهفسكي امنيح كلذو «مهبولق يف فوخلا عقوي :هدابع امهب هللا فوخي

 .ليلعتلل ماللاف ءدحأ توم لجأ نم :دحأ تومل
 .هدابع اهب فوخي يتلا هللا تايآ نم :اهنم .مترصبأ :متيأر اذإف

 .مكب لزن ام فشكي نأو «ةمحرلاو ةرفغملا ىلاعت هللا اولأسا :اوعداو

 :ىنعملاف «ليلعتلل نوكت نأ لمتحي ىتحو ؛«یلجنیو لوزي ىتح :فشكني ىتح

 اوعداو اولص :ىنعملاف «ةياغلل نوكت نأ e «مکب ام فشکنیل ؛اوعداو اولص

 .امهل حلاص ظفللاو ءامهنيب ةافانم ال هنأل ؛نيينعملل اهنأ رهظألاو «فشكني نأ ىلا

 .اليوهتو هنأشل اًميخفت همهبأو لح ام :مكب ام

 فوسكلا ةالص :باب )90١« مقرب ملسمو هفوسكلا يف ةالصلا باب (44۷) مقرب يراخبلا هاور - 5



 دع | حجج ماكجألا ةدمع حرش ماهفألا هيت

 :يلامجإلا حرشلا (ج)

 اهفوسك عقي نأ ىلاعت هللا ةمكح نم ناكو « ماب يبنلا دهع يف سمشلا تفسك
 يف نودقتعي سانلا ناكو « مي يبنلا نبا ها ميهاربإ هيف تام يذلا مويلا يف

 لاطبإل بسانملا تقولا ىف اهفوسك ءاجف «ميظع تومل الإ فسكنت ال اهنأ ةيلهاجلا

 يبنلا نأ يردبلا ورمع نب ةبقع دوعسم وبأ ربخي ثيدحملا اذه ىفف «ةديقعلا هذه

 امهنف نثؤت ال ةيضرأللا تداولا نأو هلآ تابا خم ناتنآ رمقلاو نسمشلا نأ نين هو

 راثآ نم دابعلل اًميوخت ىلاعت هللا رمأب نافسكتي امنإو «ميظع تومل نافسكني الف اًئيش
 ررضلا فاشكنا بابسأ نم امهو «ءاعدلاو ةالصلاب انرمأ كلذلو ؛ مهتابوقعو مهبونذ

 ( . فوسكلا يلجنيو انب ام فشكني ىتح

 :ثيدحلا دئاوف (د)

 هملع عساوو هتردق ميظع ىلع ةلادلا هللا تابا نم: ناتا رسمفلاو: نسوشلا: نأ = أ

 ا

 . سانلا نم دحأ تومل نافسكتي ال امهنأ -۲

 .دابعلا فيوخت امهفوسك نم ةمكحلا نأ -۳

 ٤ - عقو ام فشكني ىتح ةفيخملا تايآلا ةيؤر دنع ءاعدلاو ةالصلاب رمألا .

 . نييكلفلا باسح ىلع اهيف دمتعي الو هتيؤر دنع لعفت فوسكلا ةالص نأ -5

 . يهنلا تاقوأ ىف ىتح تقو لك لعفت فوسكلا ةالص نأ -1
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 © ثلاثلا ثيدحلا ۾

 ىلصف يع يبنلا دهع يف سمشلا تفسخ :تلاق عن ةشئاع نع - 06

 مايقلا لاطأف ماق مث «عوكرلا لاطأف عكر مث «مايقلا لاطأف ءسانلاب ميا هللا لوسر |

 دجس مث «لوألا عوكرلا نود وهو «عوكرلا لاطأف عكر مث «لوألا مايقلا نود وهو

 2 ماس ةعكرلا يف لعف ام لثم ىرحألا ةعكرلا يف لعف مث ءدوجسلا لاطأف

 ١ لاق ىلا ةع لاو تا دمحم سالا بط سيلا تلق دقو ترا

 ا

 ريغأ دحأ نم ام هللاو دمحم ةمأ اي :لاق مث ءاوقدصتو اولصو اوربكو هللا اوعداف

 متكحضل ؛ملعأ ام نوملعت ول هللاو دمحم ةمأ اي «هتمأ ينزت وأ هدبع ينزي نأ هللا نم

 . تادجس عبرأو تاعكر عبرأ لمكتساف : ظفل يفو (ًاريثك متيكبلو ًالیلق

 ا
 )۸۰٩(. مقر ثيدحلا ىف اهتمجرت تقبس : وف ةشئاع :يوارلا

 :ثيدحلا عوضوم (آ)

 .اهدعب ةبطخلا مكحو فوسكلا ةالص ةيفيك نايب

 :تاملكلا حرش (ب)

 . 01489 مقر. كيذا ىف اهاتعم قبس :دهع يف ..تفسخ

 .سانلاب امامإ يأ :سانلاب ىلصف

 .ةرقبلا ةروس وحنب هريدقت يور دقو .ًاليوط هيف ثكم :مايقلا لاطأف

 ام لك يف اهنود يهف رادقملا يف ال ةيفيكلا يف يأ :ىلوألا ةعكرلا يف لعف ام لثم

 . لعمي

 .هتالص نم غرف :فرصنا مث

 مشا ا اهنع لازو ترهظ :سمشلا تلجت

 فوسكلا ةالص :باب 20) مقرب ملسمو «فوسكلا يف ةالصلا :تاب (44۷) مقرب يراخبلا هاور ~0



 تتسم )= ماكحألا ةدمع حرش ماسهقألا هسينت

 . )١87( مقر ثيدحلا يف اهانعم قبس :سانلا بطخف

 . )١١١( مقر ثيدحلا يف دمحلا ىنعم قبسو . هلل دمحلا : لاق :هللا دمحف

 . هلامك تافص ركذ ررك :هيلع ىنثأ

 )١44(. مقر ثيدحلا يف كلذ ىنعم قبس :خلإ ...رمقلاو سمشلا نإ

 لهأ ةديقع نالطب ريرقتو ميمعتلا لجأل ؛ةايحلا ركذو .هتدالول الو :هتايحل الو

 . ةيلهاجل ا

 .رمقلاو سمشلا فوسخ يأ :كلذ

 )١514(. مقر ثيدحلا يف اهانعم قبس :هللا اوعداف

 . فوسكلا ةالص يأ :اولص

 . ءارقفلا مكناوخإل اعفنو .هللا ىلإ ابرقت لاملا اولذبا :اوقدصت
 فصولا اذهب مهادان ء هب نينمؤملا ي هللا لوسر دمحم ةعامج :دمحم ةمأ اي

 . هتمظعو هتيمهأ ىلع اًهيبنتو .مهل لوقي ام عامتسا ىلع مهل اًجييهت
 . هتيمهأ نايبو .هيلع مسقملا ديكأتل مسق :هللاو

 . يفنلا مومع ديكأتل ةدئاز نمو .دحأ ام يأ :دحأ نم ام

 ىهو .قيلي ال ام لعف نم ةيمحو ةفنأ نوكي ريغت ةريغلاو .ةريغ دشأ :ريغأ

 ۰ . هيبشت نودب هب قئاللا هجولا ىلع ةقيقح هل ةتباث لامك ةفص هللا ىلإ ةبسنلاب

 . مارح جرف يف عامجلا : ىنزلاو . ينزي نأ نم يأ :ينزي نأ

 . هكولمم :هدبع

 امهكاهتنا قيلي ال هنأ ىلإ ةراشإ ىلاعت هللا ىلإ ةمألاو دبعلا ةفاضإو . هتكولمم :هتمأ

 هل ناك لغ امهر مراحل

 كلذ مهبأو .نيمرجملا نم هماقتناو ىلاعت هللا ةمظع نم يأ :ملعأ ام نوملعت ول

 . هنأشل اميخفت

 . تاعوكر عبرأ يأ :تاعكر عبرأ



 ڪڪ 327 ىئاتلا سسس أ

E 
 ىلص ؛دوهعم ريغ ارمأ فوسخلا ناك الو . تلو يبنلا دهع يف سمشلا تفسخ

 .اهرادقمو اهتيفيك يف دوهعم ريغ هجو ىلع فوسخلا ةالص هباحصأب مدل و ىبنلا

 ,ًاليوط اًمايق ماقف سانلاب ىلص لي يبنلا نأ ايفان ال اذه يفن

 اعوكر عكر مث لوألا مايقلا نود ًاليوط اًمايق ماقف عفر مث ,ًاليوط اًعوكر عكر مث

 ىلص امك ةيناثلا ةعكرلا ىلص مث .دوجسلا لاطأف دجس مث . لوألا عوكرلا نود ًاليوط

 لاز دقو هتالص نم غرف مث .لعفي اميف اهنود تناك نإو .,اهتئيه يف ىلوألا ةعكرلا

 مهل نيبيل ؛ تابسانملا ىف مفي هتداعك سانلا بطخ مث , تلجتو سمشلا فوسحخ

 ةيلهاجلا يف سانلا هدقتعي ام مهبولق نع ليزيو .رمقلاو سمشلا فوسخ نم ةمكحلا

 ناترخسم ىلاعت هللا تايآ نم ناتيآ رمقلاو سمشلا نأ نيبو , هيلع ىنثأو هللا دمحف

 ةيؤر دنع رمأو هدوجول الو ,.هريغ الو ميظع قارفل اًنزح نافسخي ال ىلاعت هللا رمأب

 عفدو لزانلا ءالبلا عفر نم كلذ يف امل ةقدصلاو ةالصلاو ريبكتلاو ءاعدلاب فوسخلا

 هنأ رابلا قداصلا وهو مسقيو « هيلإ اهباستناب تفرشت يتلا ةمألا يداني ذخأ مث , عقوتملا

 ىلع مسقأ ىثنأ مأ ناك اركذ هدابع نم دحأ ينزي نأ ىلاعت هللا نم ةريغ دشأ دحأ ال

 ءادنلا داعأ مث .عمتجملا داسفو قالخألا طاطحنا نم هيف امل ,ىنزلا نم ًريذحت كلذ

 .ىلاعت هللا ةمظع نم مكي ملعي ام ملعت ول ةمألا ىلع ىرخأ ةرم هللا مسقلاو ةمألل

 بجح هتمحرو هتمكحب هللا نكلو .ًاليوط مهنزحو ًاليلق مهرورس ناكل ۽ هباقع ةدشو

 داري ام ىلع مهتايح يف ريسلاو هعم شيعلا مهنكمي ام ملعلا نم مهغلبأو , مهنع كلذ

0 

 :ثيدحلا دئاوف (د)

 . ةعاس ةيأ يف هدوجو دنع فوسكلا ةالص ةيعورشم ١-

 ىف اهيف ليطي نادوجسو ناعوكر ةعكر لك ىف ناتعكر فوسكلا ةالص نأ -

 . هدعب امم لوطأ كلذ نم دحاو لك دوعقلاو دوجسلاو عوكرلاو مايقلا

 . فوسكلا ةالص دعب ةظعوملاو ريكذتلاو ةبطخلا ةيعورشم -۴



 ماسكحالا ةدصمع حرش ماسفألا سنت س (re ڪڪ

 .هريغ وأ فوسكب نوكلا ماظن رييغت يف هتايحل الو دحأ تومل ريثأت ال هنأ -4

 . فوسكلا دوجو دنع ةقدصلاو ةالصلاو ريبكتلاو ءاعدلا ىلإ عزفلا ةيعورشم -64

 . هتمأ وأ هدبع ىنز نم ىلاعت هللا ةريغ تابثإ -1

 . ةبوقعلا بابسأ نم هنأو ىنزلا ةشحاف مظع ۷

 . مع هيبن هيلع علطأو بيغلا رومأ نم انع هللا هافخأ ام مظع -/

 ٠ .هشأج ةطابرو هبلق ةوقو لجو زع هبرب يع يبنلا ملع ةعس -4
 الو «يناثلا عوكرلا نم عفرلا ركذ فلؤملا هركذ يذلا ثيدحلا يف سيل :هيبنت (ه)

 ثيدح نم ملسم حيحص ىفف «عوكرلا نم عفرلا امأف «نيتاجسلا نيب سولجلا ركذ
 مث «نورخي اولعج ىتح مايقلا لاطأف هباحصأب كَم هللا لوسر ىلصف :لاق رباج

 .نيتدجس دجس مث« لاطأف عفر مث «لاطأف عكر مث «لاطأف عفر مث «لاطأف عكر

 صاعلا نب ورمع نب هللا دبع ثيدح نم يئاسنلا ننس يفف نيتدجسلا نيب سولجلا امأو
 هسأر عفر مث ء«دوجسلا لاطأف دجسو :فوسكلل ا يبنلا ةالص ةفص يف لاق

 .ثيدحلا -دوجسلا لاطأف دجس مث ٠ سولحلا لاطأف سلجو
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 © عبارلا ثيدحلا و

 هللا لوسر نامز ىلع سمشلا تفسخ : لاق هو يرعشألا یس وم امر

 مايق لوطأب ىلصف ماقف دجسملا ىتأ ىتح ( ةعاسلا نوكت نأ ىشخي اعزف ماقف ا

 اهلسري ىتلا تايآلا هذه نإ» : لاق مث ١ طق هتالص يف هلعفي هتيأر ام دوجسو عوكرو

 ادإف .هدابع اهب فوخي اهلسري هللا نكلو «هتايحل الو دحأ تومل نوكت ال لجو رع هللا

 .(هرافغتساو هئاعدو هللا ركذ ىلإ اوعزفاف اًئيش اهنم متيأر

 ا
 يبنلا ىلع مدق هتي يناطحقلا يرعشألا سيق نب هللا دبع ىسوم وبأ :يوارلا

 كَم يبنلا ىلإ مهنم نيسمخ يف مدق مث ءهموق ىلإ عجرو ملسأف ةكم يف يس

 ىلع مي يبنلا هالو نآرقلا ةءارقب توصلا نسح ناكو ءربيخ حتف دنع ةنيدملا يف

 ىلع رمع هلمعتسا مث «ماشلا حوتف دهشو ةنيدملا مدق ماي يبنلا يفوت املف نميلا

 هالوف ةفوكلا ىلإ لوحتف ةرصبلا نم نامثع هلزع مث «ناهبصأو زاوهألا حتتفاف ةرصبلا

 . نيعبرأو عبرأ ةنس اهيف تامف ءاهيلع نامثع

 . فوسكلا دنع لعفي ام نايب :ثيدحلا عوضوم (أ)

 . فوخ عم اعرسم :يازلا رسكب :اعزف .دجسملا ىلإ يأ :ماقف

 ‹ترضح ةعاسلا نوكت نأ ريدقتلاو «فوذحم ربخلاو نوكت مسا عفرلاب :ةعاسلا

 .روصلا يف خفنلا ةعاس وأ «ةبوقعلا ةعاس ةعاسلاب دارملاو

 .(۸۷) مقر ثيدحلا ىف اهيلع مالكلا قبس :طق

 . فيوختلا اهب نوكي يتلا تامالعلا :تايآلا

 . راذنولا ىنعم نم هنمضتي اهل داجيإلا نع لاسرإلاب ربعو اهدجوي :هللا اهلسري

mEاكان .(411) مقرب ملسمو اوف سابع نبا هاور فوسكلا ىف ركذلا : باب )١١5١(( مقرب يراخبلا  

 .«ةعماج ةالصلا7 فوسكلا ةالصب ءادنلا ركذ



 2 ماكحألا ةدمع حرش ماهشألا هيت
 . مظعو بلغ :لجو زع

 )١56(. مقر ثيدحلا يف امهيلع مالكلا قبس :هتايحل الو دحأ تول

 .فوخ عم اوعرسأ :اوعزفاف :بهبولق یف فوخلا ىقلي :هدابع اهب فوخي

 .اهريغو ةالص نم هللا ركذ هب لصحي ام :هللا ركذ

 .مكب لزن ام فشكو ةمحرلا هلاؤس :هئاعد

 .اهنع زواجتلاو اهرتس يأ . مكبوتذ ةرفغم بلط :هرافغتسا

 :ىلامجإلا حرشلا (ج) (

 ماقف 2 كا يبنلا ةايح يف تفسخ سمشلا نأ هنن يرعشألا ىسوم وبأ ربخي
 لهأ رثكأ لالضل تناح ةبوقعلا ةعاس نوكت نأ ىشخي اًفئاخ اعرسم خيم يبلا
 ةدشل - ملعأ هاو ةو ۰ ترضح روصلا يف خفنلا ةعاس نأ وأ مهنايغطو ضرألا

 نعو 21 : لافنألا| | «مهيف تنأو مهبذعيل هللا ناك امو » : ىلاعت هلوق نع لهذ هعزف

 دجسملا لخدف دعب تتأ نكت مل اهمدقتت طارشأ اهل روصلا يف يف خفنلا ةعاس نوك

 اميف طق اهلثم ىسوم وبأ دهشي مل ءاهدوجسو اهعوكرو اهمايف لاطأ ةالص ىلضو
 يتلا تايآلا هذه نأ سانلل نيب هتالص نم غرف املف ' ي يبنلا ةالص نم ىضم
 نوكت ال فيوختلا تايآ نم هريغؤ رمقلاو سمشلا فوسك نم دابعلا اهب هللا فوخي

 ىأر نم مَع رمأ مث ؛هدابعل اًميوخت اهلسري ىلاعت هللا نكلو «هتدالو وأ دحأ تول
 كلذ يف امل هرافغتساو هئاعد ىلإو ةالصلا هنمو ىلاعت هللا ركذ ىلإ عزفي نأ اشيش اهنم

 .ةبوقعلا عفرو ةمحرلا بلج نم

 :ثيدحلا دئاوف (د)

 .هتمظعبو هللاب هملع لامكل لجو زع هللا نم ا يبنلا فوخ ةدش ١-

 .اهيف ةلاطإلاو دجسملا يف فوسكلا ةالص ةيعورشم -؟

 ٣“ فوسكلا نم ةمكحلا 1 اهدعب ةبطخلا ةيعورشم .
 . هتايح وأ دحأ توم ال سانلا فيوخت تايآلا نم ةمكحلا نأ -

 فوسكلا ةيؤر دنع هرافغتساو هئاعدو ىلاعت هللا ركذ ىلإ عزفلا ةيعورشم -4

 . فيوختلا تاياو



Û |سمسم | ما ضاشلا ¢  

 س ءاقستسالا باب ھ

 ررضتلا دنع رطملا لزني نأ ىلاعت هللا لاوس انه هب دارملاو ايقسلا بلط :ءاقستسالا

 : عاونأ وهو هدقفب
 .سانلا نم دحاو لك نم لاؤسلا :اهدحأ

 .ةعمجلا ةبطخ لاح بيطخلا لاوس : يناثلا

 .ءاقستسالا ةالص ةبطخ لاح بيطخلا لاؤس :ثلاثلا

 © لوألا ثيدحلا م

 خي يبنلا جرح :لاق هل ينزاملا مصاع نب ديز نب هللا دبع نع ١41-

 «ةءارقلاب امهيف رهج نيتعكر ىلص مث «هءادر لوحو «وعدي ةلبقلا ىلإ هجوتف يقستسي

 .ىلصملا ىتأ ظفل ىفو

 ا
 امو دحأ ةوزغ دهش هت يراصنألا ينزاملا مصاع ديز نب هللا دبع :يوارلا

 موي لتقو «ةماميلا يف ةمليسم لتق يف كراش ردب ةوزغ هدوهش يف فلتخاو ءاهدعب

 . نيتسو ثالث ةنس ةرحلا

 .وعدي فيكو اهناكمو ءاقستسالا ةالص مكح نايب :ثيدحلا عوضوم (أ)

 :تاملكلا حرش (ب)

 ا رك ءديعلا ىلصم «ىلصملا ىلإ هتيب نم يأ ٠ ا يع يبنلا جرح

 .ةرجهلا نم تس ةنس ناضمر يف كلذ نأ

 .رطملا لازنإ هللا لأسي :يقستسي

 .ههجوب اهلبقتسا :ةلبقلا ىلإ هجوتف

 مقرب ملسمو ««(فسوي ينسك نينس مهيلع اهلعجا» : يب يبنلا ءاعد ةباب 4411) مقرب يراخبلا هاور ۷ ١-
 ءاقستسالا ةالص ةباتك (۸۹4)



 = ماسكحألا ةدمع حرش ماهقألا هنت
 . ةيلاح ةلمحلاو . رطملا لازنإ هللا لأسي :وعدي

 ا ا او

 :يلامجإلا حرشلا (ج)

 زع هللا الإ مهنع كلذ ررض عفدي الو يب ىبنلا دهع يف طحق سانلا باصأ

 ىلإ جرخ مشيا ىبنلا نأ مصاع نب ديز نب هللا دبع ربخي ثيدحلا اذه يفو « لجو

 اجيب ماقف لجو زع هللا ىلإ ةعارضلاو راقتفالا راهظإ يف غلبأ نوكيل ؛ ديعلا ىلصم

 هللا لوحي نأ ًالؤافت هءادر لوحو مهئيغيو مهيقسي نأ ىلاعت هللا لأسي ةلبقلا لبقتسم

 . ةءارقلاب امهيف رهجي نيتعكر ىلص مث «ءاخر ىلإ ةدشلاو بصخ ىلإ بدجلا
 :ثيدحلا دئاوف (د)

 . اهببس دوجو دنع ءاقستسالا ةالص ةيعورشم - ١

 . ةءارقلاب امهيف رهجي ناتعكر اهنأ -؟

 . ديعلا ىلصم ىف اهتماقإ ةيعورشم ۳

 . ةالصلا لبق ايقسلاب ءاعدلا نأ - ٤

 ةءابعلا وأ ءادرلا بلقو ءاسقتسالا ىف ءاعدلا لاح ةلبقلا لابقتسا ةيعورشم - ©

 ٠ . كئنيح اهوحنو

 هسفنل كلمي الو «راضملا عفدو عفانملا بلج يف هللا ىلإ رقتفم مي يبنلا نأ -5

GNSS 

DO 



 © ىناثلا ثيدح ا م

 راد وحن ناك باب نم ةعمجلا موي لخد ًالجر نأ تن كلام نب سنأ نع - 6

 :لاق مث اًمئاق يع هللا لوسر لبقتساف بطخي مئاق مع هللا لوسرو ءءاضقلا

 لا لور نق لق خم هللا حا لا تقارن اا فكه 141 رسا
 يف ىرن ام هللاو الف :سنأ لاق .«انثغأ مهللا ءانثغأ مهللا» :لاق مث «هيدي تت

 نم تعلطف :لاق «راد الو تيب نم علس نيبو اننيب امو ةعزق الو باحس نم ءامسلا

 هللاو الف :لاق «ترطمأ مث «ترشتنا ءامسلا تطسوت املف «سرتلا لثم ةباحس هئارو

 .ةلبقملا ةعمجلا نم بابلا كلذ نم لجر لخد مث :لاق اًبس سمشلا انيأر ام

 لاومألا تكله ءهللا لوسر اي :لاقو ءاّمئاق هلبقتساف .بطخي مئاق سیا هللا لوسرو

 مهللا» :لاقو هيدي ر هللا لوسر عفرف ءانع اهكسمي نأ هللا عداف «لبسلا تعطقناو

 : لاق (رجسشلا تبانمو ةيدوألا نوطبو بارظلاو ماكآلا ىلع مهللا ءانيلع الو انيلاوح

 لجرلا وهأ :كلام نب سنأ تلأسف :كيرش لاق .سمشلا ىف ىشمن انجرخو تعلقأف

 ظ «فردأ د لاق لوألا

 حرشلا

 .(85) مقر ثيدحلا يف هتمجرت تقبس . هت كلام نب سنأ :يوارلا

 .ةعمجلا ةبطخ يف ءاقستسالا مكح نايب :ثيدحلا عوضوم (أ)

 :تاملكلا حرش (ب)

 انا يأ :ًالجر نأ

 باطخلا نب رمع نينمؤملا ريمأل راد يهو «ءاضقلا راد ةهج :ءاضقلا راد وحن

 ءاضق راد اهنومسي اوناكف «هيلع نيد ءاضق يف رمع ةافو دعب ةيواعم ىلع تعيب هيفي

 .ءاضقلا راد ىلع اورصتقا مث «نيدلا

 ىف ءاعدلا :باب (/۷) مقرب ملسمو .ءاقستساالا ىف ءادرلا ليوحت :باب ©«20 مقرب يراخببلا هاور -1



 ۷. | حح ماكحألا ةدمع حرش ماسهفألا هيت

 . هل ًالباقم راص : ال هللا لوسر لبقتساف

 . يشاوملا يأ :لاومألا . تفلت :تكله

 رطلا : لبسلاو . اهفعض وأ لبإلا ةلقل اهيف ريسلا فقوت :لبسلا تعطقنا

 هنآ لاساف هلا عداف

 : ةياور يفو . فانئتسالا ىلع عفرلاب وهو .انيلع رطملا لازنإب انتدش ليزي :انشيغي

 یس لا . انثغي نأ : ةياور يفو .بلطلل اباوج مزجلاب انثغي

 يفو « ههجو ءاذح : ةياور يفو . ءامسلا يف هللا ىلإ هيب يبنلا يأ :هيدب عفرف

 . هعم مهيديأ سانلا عفرو : ىرخأ

 . ديكأتلاو هيبنتلل ال هيف تديز مسق :هللاو الف

 . عمتجملا عساولا ميغلا : باحسلاو . ديكأتلل ةدئاز نم :باحس نم

 . ميغ ةعطق :ةعزق

 يبنلا دجسم نيبو هنيب «ةئيدملا يبونج لبج : ماللا نوكسو نيسلا حتفب :علس

 . ابلاغ هتهج نم ةنيدملا ىلإ يتأي باحسلا ناك « ليم وحن مدي
 و لا ترک 2 لزنملا : تيبلاو . ديكأتلل ةدئاز نم :راد الو تيب نم

 رعش نم نوكي الو ريبكلا لزنملا : رادلاو « هريغ

 . علس ءارو نم :هئارو نم نبأ یا لا

 . وجلا يف هباحسنال هب يمس ميغلا وهو باحسلا ةدحاو :ةباحس

 هبشت ةرعقم ةلآ سرتلاو . نيعلا يأر يف همجحو هترادتسا يف يأ :سرتلا .لثم

 .هوحنو فيسلا نم برحلا يف اهب ىقتي تسطلا

 . تعستا :ترشتنا . هطسو يف تراص :ءامسلا تطسوت

 ..سنأ ىأ :لاق . رطملا تلزنأ :ترطمأ

 . سنا ىأ لا داماك اعا ىأ اا



 س ( 0 حصص ئاتلا حلا

 دقو .هريغ وأ لوألا هنأ لمتحي ىلوألا ةياورلا ىلعف « لجرلا : ةياور يفو :لجر

 لمحيو لوألا هنأ اهرهاظ : ةيناثلا ىلعو «ىردأ ال :لاقف ءاّسنأ كيرش لأس

 . سكعلاب وأ ًاركاذ ناك نأ دعب يسن هنأ ىلع فالتخالا

 . رطملا لاح يعرلا ةلقب يشاوملا نم ىقب امو راطمألا ةرثكب عورزلا :لاومألا

 . راطمألا ةرثكل اهيف ريسلا فقوت :لبسلا تعطقنا

 . راطمألا : يأ .اهعنمي نأ :اهكسمي نأ

 اهلعجا :ريدقتلاو ,فوذحم لعفب ةبوصنم يهو «انم اًبيرق يأ انلوح :انيلاوح

 . انيلاوح

 . راغصلا لابجلا :بارظلا . ضرألا تاعفترم :ماكآلا

 . اهتابن ةنكمأ :رحشلا تبانم . باعشلا يراجم :ةيدوألا نوطب

 . رطملا نع تفقوت :تعلقأ نشأ معا لف

 قودص : بيرقتلا يف لاق يندملا رمت يبأ نب هللا دبع وبأ وه نيشلا حتفب :كيرش

 هنع ثدحي ال ناطقلا ذيعس نب ىيحي ناك : يرابلا حتف ةمدقم ىف لاقو ,ئطخي

 . ةذاش عضاوم ءارسإلا ثيدحل سنأ نع هتياور يف نأ الإ ةعامجلا هب جتحا : تلق

 . ةئامو نيعبرأ ةنس تام .ها

 :يلامجإلا حرشلا (ج)

 و يبنلاو ةعمجلا موي لخد بارعألا نم الجر نأ هان كلام نب سنأ ربخي

 يشاوملا هب تكله يذلا طحقلا نم هب ملأ ام وكشي مو يبنلا لباقم ماقف .بطخي

 ثيغمو نيرطضملا أجلم هبر لأسي نأ مسو برب يبنلا نم بلطيو .قرطلا هب تعطقناو

 ةفأرلو مهتدش ليزيو مهئيغي نأب 00 فاش لع تكلا عمجلا اذه ىف نيفوهلملا

 .هعم مهيديأ سانلا عفرو « ىلاعت هللا ىلإ هيدي عفرف .كلذب رداب هتمحرو يع يبنلا

 ميغلا نم اهيف ىري ال اوحص ءامسلا تناكو «هدابع ثيغي نأ تارم ثالث هللا اعدف

 E RS ‹ریثک الو ليلق

 مل م ا يبنلا نأ ةيناث ةياور يف ءاج دقو .ترطمأو .قفألا تألمف تعسوت ءامسلا



reyماكحألا ةدمع حرش ماهقألا هسينت  

 ىتح «رطملا يف نوضوخي سانلا جرخو هتيحل ىلع رداحتي رطملاو الإ ربنملا نم لزني

 تلاسو ء«هلزنم ىلإ لصي نأ داكي امف ء«هلهأ ىتأي نأ هسفن همهت ديدشلا لجرلا ناك

 تعطقنا ىتح «ًالماك ًارهش ةانق يداو لاسو :ةيناثلا ةعمجلا ىلإ علقت ام ةنيدملا بعاثم

 ::راطمالا ةرثك نم. الا

 ماقف «بطخي يع يبنلاو لوألا لجرلا وأ رخآ لجر لخد ةيناشلا ةعمجلا يفو

 مدهتو لاملا قرغو لبسلا هب تعطقنا يذلا رطملا ةرثك نم لصح ام وكشي يبنلل آلباقم

 ىلع مهللا ءانيلع الو انيلاوح مهللا» :لاقو هيدي عفرو اخ هللا لوسر مسبتف «ءانبلا

 هيف امع اهكسمي نأ ىلاعت هللا اعدف «رحشلا تبانمو ةيدوألا نوطبو بارظلاو ماكآلا

 باحسلا ىلإ ريشي لعجو «هيلع اهئاقب ىف ررض ال ام ىلع اهيقبي نأو ءاهئاقبب ررضلا

 ًالامشو انيمي ةنيدملا نع عدصتي باحسلا لعجف «تجرفنا الإ ةيحان ىلإ ريشي اميف هديب

 باحسلاو ءاوحص سمشلا يف نوشمي دجسملا لهأ جرح ىتح ةنيدملا لهأ رطمي الو

 . ليلكإلا لثم ةنيدملا لوح

 :ثيدحلا دئاوف (د)

 ا ع نادا ناو

 .هعم سانلاو ءاقستسالا ءاعد ىف هيدي ةعمجلا موي بيطخلا عفر ةيعورشم -؟

 . ءاعدلا يف حاحلاإلا ةيعورشم -۳

 . ةجاحلل ةعمجلا موي بيطخلا ميلكت زاوج - 5

 . حالصلاو ريخلا لهأ نم هل هللا ةباجإ ىجرت نمم ءاعدلا بلط زاوج -4

 . هكاسمإو رطملا لازنإ يف ةرهابلا هللا ةردق روهظ -5

 . لجو زع هبر ىلع هتماركو هقدص ىلع ةلاد منَ يبنلل ةميظع ةيآ روهظ -۷

 ااا وو اواو يدلل

 ررض ال ام نود ررض هيف امع رطملا كاسمإب هئاعد يف مسي يبنلا ةمكح -4

 هيف



 نم فوخلا لاح ةالصلا ءادأ ةيفيك : فوخلا ةالصب دارملاو . نمألا دض فوخلا

 . فوخلا ببسب عرشت ةديدج ةالص اهنأ ال ودعلا

 ةوزع لوأو .ةرجهلا نم تس ةنس فوخمللا ةالص ةيعورشم ىلاعت هللا لزنأ دقو

 ةوزغ لوأ نأ حجارلاو ء مهضعب لوق يف عاقرلا تاذ ةوزغ مسا هللا لوسر اهيف اهالص

 عاقرلا تاذ ةوزغ امأ «ربيخ لبق تناكو ءنافسع ةوزغ مي هللا لوسر اهيف اهالص

 ليصحمو مهب ايو هدابع ىلع هللا نم فيفخت فوحلا ةالص ةيعورشمو

 يف ةالصلا ةيمهأ نيبتت اهبو .ودعلا نم رذحلا ذخأو ءاهتقو ىف ةالصلا ىتحلصل

 ءادعألا ىلع ةصرفلا تيوفتو رذحلا ذخأب مالسإلا نيد لامكو ةعامجلاو تقولا

 نيذلا دوإ# : نيملسملا نم مهدارم لين نم اونكمتي ال ىتح ؛ ةليسو لكب مهنم زرحتلاو

 eT : ءاسلا # ةدحاو ةليم مكيلع نوليميف مكتعتمأو مكتحلسأ نع نولفغت ول اورفك

 ظ ا ةعلو هقلابلا ةميكح ىلع نيل

 مه لوألا ثيدحلا و

 ٠ می هللا لوسر انب ىلص : لاق غن باطخلا نب رمع نب هللا دبع نع -48

 مث «ةعكر هعم نيذلاب ىلصف ودعلا ءازإب ةفئاط تماقف '١)همايأ ضعب ىف فوخلا ةالص

 7 مقرب TO ةعكر مهب ىلصف نورخآلا ءاجو اوبهذ

 . )۸١( مقر ثيدحلا ىف هتمجرت تقبس : غب رمع نب هللا دبع :يوارلا

 يف الو نيحيحصلا يف ةدايزلا هذه تسيلو ءودعلا اهيف يقل يتلا :ةدايز ةدمعلا خسن ضعب ىف - 48/ ١

 . ةدمعلا خسن ضعب

 نم ةبلعت ينب نم ةفصخ براحم ةوزغ يهو عاقرلا تاذ ةوزغ :باب ؛(۳۹۰ ۰) مقرب يراخببلا کا /48

 .فونخلا ةالص : باب AT)» 4( مقرب ملسمو «نافطغ



 سس لک ماكحألا ةدمع حرش مايهقألا هست

 :ثيدحلا عوضوم (أ)

 .فوخلا ةالص عاونأ نم عون نايب

 :تاملكلا حرش

 . فوخلا لاح ىلصت نيح ةالصلا يأ :فوخلا ةالص

 .دجن لبق تناك ةوزغ يهو هتاوزغ مايأ يأ :همايأ ضعب يف
 . شيلا نم ةعامج :ةفئاط

 . شيجلا سرحت هل ةلباقم ودعلا ةاذاحمب :ودعلا ءازإب

 . عمجلاو دحاولا ىلع قلطي ةوادع هنيبو كنيب نم :ودعلاو

 دعب تضق ةدحاو لك دارملاو ءاهتالص امهنم ةدحاو لك تمتأ :ناتفئاطلا تضقو

 اهتالص ةريخألا ةفئاطلا تمتأ دقف .ةسارح نم شيجلا ولخي الئل ؛اًعيمج ال ىرخألا

 .ةيقابلا ةعكرلاب اهتالص تمتأف ىلوألا ةفئاطلا تءاج مث «سرحت تبهذ مث

 :يلامجإلا حرشلا (ج)

 .دجن لبق هتاوزغ ىدحإ يف يع يبنلا عم ناك هنأ كي رمع نب هللا دبع ربخي

 نيتفئاط مهلعجف «فوخلا ةالص مي يبنلا مهب ىلصف ؛«ةلبقلا ةهج ريغ يف ودعلاو

 «مهتالص ىلع مهو اوفرصنا مث «ةعكر هعم تلص ةفئاطو «سرحت ودعلل ةلباقم ةفئاط
 ةعكرلا مسيء يبنلا عم اولصف «سرحت يتلا ةفئاطلا تءاج مث ءودعلا رحن يف اوفقوف .

 رحن يف اوفقوف ءاوفرصناو «مهسفنأل اومتأ مث “مهب ملسو ؛هتالص نم تيقب يتلا

 .اهتالص نم تيقب يتلا ةعكرلا تمتأف ىلوألا ةفئاطلا تعجر مث ءودعلا

 :ثيدحلا دئاوف (د)

 .اهببس دوجو دنع فوخلا ةالص ةيعورشم ١-

 دئاقلا مسقي نأ «ةلبقلا ةهج ريغ ىف ودعلا ناك اذإ فوخلا ةالص عاونأ نم نأ 5

 هعم ىلصت ىرخألاو سرحت ودعلا مامأ فقت ةفئاط :نيتفئاط ىلإ ةالصلا دنع شيجلا

 ` يتلا ةفئاطلا يتأت مث ءاهتالص ىلع يهو سرحت ودعلا مامأ فقتف بهذت مث «ةعكر

 نم ىقب ام تضق ملس اذإف «هتالص نم تيقب يتلا ةعكرلا هعم يلصتف سرحت تناك



 س کس

 نم يقب ام لمكتف ةيناشلا ةفئاطلا عجرت مث .ودعلا مامأ سرحت تبهذ مث لاهتالص

 . ملست مث .اهتالص
 . ةرورضلل ةالصلا يف ريثكلا لمعلا زاوج -۴

 . ةليسو لكب ءادعألا نم رذحلا ذاختا بوجو -؛

 . تناك لاح يأ ىلع اهتقو يف ةالصلا ىلع ةظفاحملا بوجو -ه
 . فوخلاو نمألا لاح ىف اًرفسو ًارضح لاجرلا ىلع ةعامجلا ةالص بوجو -5

 , ةعكرب كردت ةعامحلا ةالص نأ ۷
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 ج م | هس ماكحألا ةدمع حرش ماههألا هيت

 © ىناثلا ثيدحلا م

 عم ىلص نمع ريبج نب تاوخ نب حلاص نع نامور نب ديزي نع -6
 ودعلا هاجو ةفئاطو هعم تفص ةفئاط نأ «فوخلا ةالص عاقرلا تاذ ةالص هجي يبنلا

 هاجو اوفصو اوفرصنا مث ؛مهسفنأل اومتأو اًمئاق تبث مث ؛ةعكر هعم نيذلاب ىلصف

 اومتأو اًسلاج تبث مث تيقب يتلا ةعكرلا مهب ىلصف :ىرخألا ةفئاطلا تءاجو ودعلا

 ريب مام مت موصل

 2ا
 :ةاورلا

 نم ةقث :بيرقتلا يف لاق «ريبزلا لآ ىلوم يندملا حور وبأ نامور نب ديزي ١-

 ةريره يبأ نع هتياورو : لاق «نيعباتلا نم ىرغصلا ةقبطلا نم يأ ةسماخلا

 ::ةتامو ننال هس تام ةا

 نم ةقث : بيرقتلا يف لاق ىندملا يسوألا نامعنلا ريبج نب تاوخ نب حلاص 1

 . نيعباتلا نم ىطسولا ةقبطلا راغص نم يأ ةعبارلا

 نامعنلا نب ريبج نب تاوخ وهو عاقرلا تاذ ةالص 2 يبنلا عم ىلص نم -"

 و ق ١ ةنع كاع اا علام ااا

 . فوخلا ةالص عاونأ نم رخآ عون نايب :ثيدحلا عوضوم (آ)

 :تاملكلا حرش (ب)

 اهيف اهعوقول ؛اهيلإ ةالصلا تبسن عاقرلا تاذ ةوزغ ةالص يأ :عاقرلا تاذ ةالص

 اولعجف ءافحلا نم مهمادقأ تقر فت ةباحصلا نأل ؟عاقرلا تاذ ةوزغلا تيمسو

 لوقلا ىلع ربيخ دعب ةعباسلا ةنسلا ىف تناكو ءاهل عيقرتلاك قرخلا اهيلع نوفلي

 براحم ينب وزغل تناكو «هل لدتساو «؛هحيحص ىف يراخبلا هب مزج يذلا حجارلا

 .دجن ىلاعأ يف نافطغ نم ةبلعث ينبو

 «نافطغ نم ةبلعث ينب نم ةقصتخخ تراحم ةوزغ ىهو عاقرلا تاد ةوزغ ۰باب “)۳4.۰ ۰( مقرب يراخبلا ا ا ند

 .فوخلا ةالص ٠باب )۸٤۲( مقرب ملسمو



 ضاسنلا سسس لا

 . ههجو لبق :واولا رسكب :ودعلا هاجو

 . مايقلا يف ًارمتسم يقب :اًمئاق تبث

 .هدحو ةيقابلا ةعكرلا دحاو لك متأ :مهسفنأل اومتأ

 جو لق ادع اف يدا اواو

 .ودعلا هاجو تناك يتلا يأ :ىرخآلا ةفئاطلا

 . ىرخألا ةفئاطلاب : مهب ملس

 :يلامجإلا حرشلا (ج)

 ةئامعبس وحن يف نافطغ ىلع دجن لبق ةوزغ ةعباسلا ةنسلا يف ليا يبنلا ازغ

 .قرخلا اهيلع اوفلف ءافحلا نم تقرف مهمادقأ ىلع ةاشم مهرثكأو ميلف هباحصأ نم

 ءاضعب مهضعب فاخأ نكلو .لاتق مهنيب نكي مل هنأ الإ هودع يو. يبنلا يقل دقو

 حلاص ربخيو «ةلبقلا ةهج ريغ يف ودعلا ناكو ,فوخلا ةالص مي يبنلا مهب ىلصف

 مهمسق مب يبنلا نأ ةوزغلا كلت يف سيب يبنلا عم ىلص نمع تاوخ نبا

 ةفئاطلاو «موجهلا نع ودعلا دصتو «نيملسملا سرحت ودعلا هاجت ةفئاط لعجف « نيتفئاط

 .هنع اودرفنا مث ءاًمئاق تبث ةعكر مهب ىلص املف «ةالصلا يف هعم تفص ةيناثلا

 هاجت تناك يتلا ةفئاطلا تءاجف .ههاجت اوماقف ءودعلا ىلإ اوفرصنا مث « مهتالص اومتأو

 سلج املف .هتالص نم تيقب يتلا ةعكرلا هعم اولصف مئاق ملي يبنلاو ودعلا

 يبنلا عم دهشتلل اوسلج مث «مهتالص نم تيقب يتلا ةعكرلا اولصف اوماق دهشتلل

 لثم عورأ نيتفئاط ىلإ شيجلا ميسقتب يب يبنلا برض دقو مهب ملس مث مي
 ىلوألا تصتخاف .مهب ىلص ثيح .هل ىلاعت هللا هيجوتب رذحلا ذخأو «لدعلا يف

 ؛ مالسلا وهو ةالصلا ليلحتب ةيناثلا تصتخاو .مارحإلا ةريبكت وهو ةالصلا ميرحتب

 .ءادعألا ىلع ةصرفلا توف كلذبو

 :ثيدحلا دئاوف (د)

 ١- اهيبس دوجو دنع فوخلا ةالص ةيعورشم .

 دئاقلا مسقي نأ : ةلبقلا ةهج ودعلا نكي مل اذإ فوحلا ةالص عاونأ نم نأ -۲



 ماكحألا ةدمع حرش ماههألا هبيزت --- مه

 تبث ةيناثلا ةعكرلل ماق اذإف «سرحت ىرخأو «هعم يلصت ةفئاط :نيتفئاط ىلإ شيجلا

 ةفئاطلا يتأت مث ءودعلا هجو ىف اوماقف اوفرصنا مث «مهسفنأل اومتأف اودرفناو امئاق

 اولصف اوماق دهشتلل سلج اذإف «هتالص نم تيقب ىتلا ةعكرلا هعم ىلصتف سرحت ىتلا

 .تناك لاح يأ ىلع اهتقو ىف ةالصلا ىلع ةظفاحملا بوجو ا

 .فوخلاو نمألا لاح ىف ًرفسو ًارضح لاجرلا ىلع ةعامجلا ةالص بوجو +4

 ٠ ةعكرب كلت ةعامخلا ةالص نأ - ©

 .رذعلل همامإ نع مومأملا دارفنا زاوج دع

 .ةليسو لكب ءادعأللا نم رذحلا داختا بوجو ۷

 .هتلادعو مالسإلا ميظنت نسح -۸

akهلأ ىلإ بحأ هنأل اخ وللا مامأ اوفقي نأ شيجلا ميظنت نسح نم نأ  

 | :مهودع بولقل بهرأو مهبولقل تبثأو

 نب لهس هع يبنلا عم ىلص نمب دارملا نإ هنا هيك فلؤملا لوق :هيبنت (ه)

 لاق ام ىلع ةرحبلا نم كلت م دلو ةن يآ نير لس نأل ظن ےک ةا ىأ

 يف ثيدح هل معن «عاقرلا تاذ ىف وزغلا دوهش هنكمي الف «هريغو ربلادبع نبا

 حتف يف كلذ ققح يباحص لسرم هنكل «عاقرلا تاذ ىف ةالصلا ةفص نع نيحيحصلا (

  ءيرابلا
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 ئاللا سس |

 © ثلاثلا ثيدحلا م

 فوخلا ةالص ع هللا لوسر عم تدهش :لاق شون هللا دبع نب رباج نع - 6١

 هل هللا لوسر ربكف «ةلبقلا نيبو اننيب ودعلاو ياع هللا لوسر فلخ نيفص انففصف
 مث ءاعيمج انعفرو ؛عوكرلا نم هسأر عفر مث ءاعيمج انعكرو مكر مث ءاعيمج انربكو

 ءاوماقو «دوجسلاب رخاؤملا فصلا ردحنا هيلي يذلا فصلا ماقو دوجسلا ع يبنلا

 اًعيمج انعكرو سبع يبنلا عكر مث ؛مدقملا فصلا رخأتو ءرخؤملا فصلا مدقت مث

 يبنلا ىضق املف سلا جبر رشا دهم م «ىلوألا ةعكرلا ىف 5

 ملس مث ءاودجسف دوجسلاب رخؤملا فصلا ردحنا هيلي يذلا فصلاو دوجسلا 0

 هركذ .مهئارمأب ءالؤه يسرع 'رياج لاق ءاًعيمج انملسو اسي ىبنلا
 ةعباسلا ةوزغلا يف ا يع ىبنلا عم ىلص هنأو ©« هلم اًقرط يراخبلا ركذو همامتب ملسم

 .عاقرلا تاذ ةوزغ

 ,(99) مقر ثيدحلا ىف هتمجرت تقبس : اوم هللا دبع نب رباج :يوارلا

 .فوخلا ةالص عاونأ نم رخآ عون ناب :ثيدحلا عوصوم )0

 :تاملكلا حرش (ب)

 ةالصلاو ةنيهج نم موقل م يا دوغ ي ادللا ناكو «ترضح :تدهش

 ۰ .ةروصقم رصعلا ةالص

 .ذئنيح ودعلا ناكم نيبت ةيلاح ةلمج :خلإ ...اننيب ودعلاو

 .مارحإإلا ةريبكت دارملاو : ربكأ هللأ :لاق :ربكف

 نم ةبلعث ينب نم ةفصخ براحم ةوزغ يهو عاقرلا تاذ ةوزغ باب )۳۹١0( مقرب يراخبلا هاور ١-

 فوخلا ةالص باب 0-485) مقرب ملسمو ؟نافطغ



 | "ىو تح يبت ماكحألا ةدمع حرش مايقألا هسيدنت

 .هيلإ لزن :دوجسلاب ردحنا . شيجلا عيمج يأ :اًعيمج
 دحنا :هلوق يف رتتسملا ريمضلا وهو لعافلا ىلع اًفطع عفرلاب :فصلاو

 . ودعلا مامأ ااا

 . نيتدجسلا نم غرف :دوجسلا مدني. يبنلا ىضق

 ا يبنلا مايق دعب دوجسلا نم ماق يأ :هيلي يذلا فصلا ماقو

 . ءاطع وهو يوارلا رباج نع اذه لقان :رباج لاق

 ءارمألا سارح ناكو .هتيامحو ريمألا ظفحل نوبترملا مهو سراح عمج :مكس رح

 وأ ةيناثلا ةعكرلا ىلإ موقي ىتح اوفقو دجس اذإف .مامإلا عم نولصي رباج دهع ىف

 .ريمألا ىلع اًفوخ سلجي

 . مهيف ةطلسلا وذ سانلا رمأ يلو وهو ريمأ عيمج :مهئارمأ

 :يلامجإلا حرشلا (ج)

 لاق رهظلا اولص املف ءاديدش ًالاتق اولتاقف ةنيهج نم اًموق مدي ىبنلا ازغ

 يه ةالص مهيتأتس هنإف :اولاق ,مهانعطتقال ةدحاو ةليم مهيلع 0 :نوكوشملا

 د ا ع ةالص ترضح املف .كلذب ليربج هربخأف دالوألا نم مهيلإ بحأ

 نيبو مهنيب ودعلا ناكو مس هللا لوسر عم اهدهش هنأ رباج ربخيف فوخلا ةالص

 يبنلا مهب ربكف ودعلا اعيمج نودهاشي نيفص دي يبنلا فلخ اوفصف «ةلبقلا

 فصلا هعم دجس سيب يبنلا دجس املف ءاعيمج مهب عفرو عكرو اعيمج ميو

 دوجسلا نم لوألا فصلاو مي يبنلا ماق املف .سرحي اًمقاو يناثلا يقبو «لوألا

 رخأتو لوألا فصلا ناكم ىلإ اومدقت دوجسلا نم اوماق املف «يناثلا فصلا دجس

 يف لوألا فصلا نوكي ال ىتح مهنيب لدعلل ةاعارم يناثلا ناكم ىلإ لوألا فصلا

 املف .ىلوآلا يف اوعنص ام لثم ةيناثلا ةعكرلا يف اوعنص مث ءةالصلا لك يف هناكم

 مهي اتنين رمت نعل یا دز علا ی
2 



 :فيرخلا نئاوقناذ)

 .اهببس دوجو دنع فوخلا ةالص ةيعورشم ١-

 نيفص شيجلا دئاقلا فصي نأ ةلبقلا ةهج يف ودعلا ناك اذإ اهعاونأ نم نأ -؟

 لوألا فصلا هعم دجس دجس اذإف ءاعيمج مهب عفريو عكريو ربكي اعيمج مهب يلصيف

 دجس دوجسلا نم لوألا فصلاو مامإلا ماق اذإف «سرحي اًفقاو يناثلا فصلا ىقبو

 فصلا رخأتو «لوألا فصلا ناكم يف اومدقت دوجسلا نم اوماق اذإف يناثلا فصلا

 يذلا فصلاو وه دجسي مث مهب عفريو ءاعيمج مهب مامإلا عكريف مهناكم ىلإ لوألا

 .اعيمج مهب ملس مث رخأتملا فصلا دجس دهشتلل اوسلج اذإف هيلي

 .تناك لاح يأ ىلع اهتقو يف ةالصلا ىلع ةظفاحملا بوجو 50

 .فوخلاو نمألا لاح يف ًارفسو ًارضح لاجرلا ىلع ةعامجلا ةالص بوجو -4

 .ةليسو لكب ءادعألا نم رذحلا ذاختا بوجو °

 .ةحلصملل فوخلا ةالص ىف مامإلا نع مومأملا فلخت زاوج -1

 .ةالصلا ةحلصمل ةالصلا سنج ريغ نم ةكرحلا زاوج ۷

 .هتلادعو مالسإلا ميظنت نسح -۸

 نإف «رظن هيف «هنم اًفرط يراخبلا ركذو : هللا همحر فلؤملا لوق :هيبنت (ه)

 ةوزغ ىف رباج ثيدح نم اًفرط ركذ امنإو :؛ثيدحلا اذه نم اًئيش قسي مل يراخبلا

 يفو ةلبقلا ةهج يفو «ةنيهج نم هذه ىف مهودع نأل ؛هذه ريغ يهو «عاقرلا تاذ

 نيتوزغلا يف ةالصلاو ةلبقلا ةهج ريغ يفو ؛نافطغ نم مهودع عاقرلا تاذ 1

 .هيلع اقفتا امم ثيدحلا سيلف اذه ىلعو ؛«عونلا ةفلتخم

 ةعباسلا ةوزغ يف :ظفلب يراخبلا ىف وه :ةعباسلا ةوزغلا يف هلو :ناث هيبنت

 يأ عماجلا دجسم :لاقي امك هتفص ىلإ فوصوملا ةفاضإ نم هنأ لمتحيف «ةفاضإلاب

 ةوزغ وأ «ةعباسلا ةنسلا ةوزغ يأ «فاضم ريدقت ىلع هنأ لمتحيو ؛عماجلا دجسملا

 «لحأف «ردب يهو «لاتقلا اهيف لصح يتلا تاوزغلا دعب ةعباسلا ةرفسلا

 .ربيخف ؛عيسيرملاف «ةظيرقف ؛قدنخلاف



 لح ماكحألا ةدمع حرش مايقألا هزت

 فوخلا ةالص عاونأ نم عاونأ ةثالث ثيداحألا هذه نم نيبت :ةمتتو ةصالخ (و)

 .ىناثلاو لوألا ثيدحلا امهيلع لد دقو .ةلبقلا ةهج ريغ ىف ودعلا ناك اذإ اميف نانثا

 ,ثلاثلا ثيدحلا هيلع لد دقو «ةلبقلا ةهج يف ودعلا ناك اذإ اميف ثلاثلا عونلاو

 هجولا ىلع عورشم وهف هلعف هنأ متلي. يبنلا نع حص ام لكو «ىرخأ عاونأ تيقبو
 .نمألا ةالص ىلإ اهبرقأ راتخا 5 نإف .لاحلا بساني ام اهنم راتخيو .هلعف يذلا

 اهولص هو يبنلا نع ةدراولا عاونألا دحأ ىلع اهتماقإ رذعتو فوخلا دتشا اذإو

 تاو E ا واعف ىدارف وأ .نكمأ نإ ةعامج مهتعاطتسا ردق ىلع

 4 متعطتسا ام هللا ارقتافإ :ىلاعت هلوقل هنع نوزجعي ام مهنع طقسيو ,ةالصلا

 ةدشل ةيمسجلاو ةيلقعلا مهاوق ذفنتسي ًالماك ًالاغشنا لاتقلاب اولغشنا نإف ١١ : نباغتلاإ

 ضعب لمح كلذ ىلعو اهولص مث ,ةدشلا لوزت ىتح اهورخأ لاتقلا ماحتلاو عزفلا

 ثان كلام نب سنأ لاقو .قدنخلا ةوزغ ىف ةالصلا مي. ىبنلا ريخأت ءاملعلا .

I oاوردقي ملف ,لاتقلا لاعتشا دتشاو رجفلا  

 حتفف ىسوم يبأ عم نحنو انيلصف .راهنلا عافترا دعب الإ اولصي ملف .ةالصلا ىلع

 .اًقيلعت يراخبلا هركذ ءاهيف امو ايندلا ةالصلا كلتب ينرسي امو :سنأ لاق ءانل
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 سس Yor ياللا سسس لا

 س زئانجا باتك - ٣ و

 «شعنلا اهرسكبو تيملا ميجلا حتفب ةزانجلا : ليقو «تيملا وهو ةزانج عمج :زئانجلا

 ماكحأ هيف ركذت يذلا باتكلا زئانجلا باتكب دارملاو . لفسألل رسكلاو « ىلعألل حتفلاف

 ؛ ةالصلا باتك رخآ ىف ركذو «نفدلاو لمحلاو ةالصلاو نيفكتلاو لسغلا نم تاومألا

 نو © اع قرأ. نسل جدلا هوكي ام عا وبدي ذو ام مما كبل: ىلع ا نأ
 نوعبرأ هتزانج ىلع موقيف تومي ملسم لجر نمام» :لوقي ميم يبنلا تعمس
 . ملسم هاور اهيف هللا مهعفش الإ اًئيش هللاب نوكرشي ال الجر

 ه لوألا ثيدح لا م
 تام يذلا مويلا يف يشاجنلا ىعن يَ يبنلا نأ هلل ةريره يبأ نع -“ ۲

 . اعبرأ ربكو مهب فصف ىلصملا ىلإ مهب جرخو « هيف

 2ا
 . (۷۹) مقر ثيدحلا ىف هتمجرت تقبس : هی ةريره وبأ :يوارلا

 . اهتيفيكو بئاغلا تيملا ىلع ةالصلا مكح نايب :ثيدحلا عوضوم (آ)

 :تاملكلا حرش (ب)

 ‹ةشبحلا كلم نم لكل سنج ملع يشاجنلاو . هتومب سانلا ربخأ :يشاجنلا ىعن

 نم ةشبحلا ىلع اكلم ناك يذلا ةيبرعلا ةغللا ىف ةيطع ىنعمب (ةمحصأ) انه هب دارملاو

 ناسحإ ردصمو اّيقاو اعرد ناكف « هباحصأ 5 ا يبنلاب نمآ « ةوبنلا دهع لئاوأ

 بجر يف يفوت « مالسإلا لوأ يف ةباحصلا نم ةكم يف نيدهطضملا نم هيلإ رجاه نمل

 دق» : لاقو « هيف تام يذلا مويلا يف هتومب يع يبنلا ربخأف «ةرجهلا نم عست ةنس

 : ةياور يفو .«(ةمحصأ مكيخأ ىلع اولص اوموقف ءشبحلا نم حلاص لجر مويلا يفوت
 . «ةمحصأ حلاص هللا دبع مويلا تام» : ملسملو «مكيخأل اورفغتسا»

 يف : باب .(401) مقرب ملسمو ءهسفنب تيملا لهأ ىلإ ىعني لجرلا : باب )١١1848(. مقرب يراخبلا هاور- 5

 | ةزانجلا ىلع ريبكتلا



 ماكحألا ةدمع حرش ماسيفألا هددت
of aanدق سس ملا |  

 .سانلاب يآ :مهب

 .زئانحلا ىلصم هب دارملا نأ لمتحيو «رهظي اميف ديعلا ىلصم :ىلصملا

 .هفلخ اوفصف مدقت مث :ةياور ىفو .اًفوفص مهب ىلص :مهب فصف

 .تارم عبرأ ربكأ هللا :لاق :اعبرأ ربك

 :يلامجإلا حرشلا (ج)

 يف روكشم يعسو ريبك رود مجيء يبنلا دهع يف ةشبحلا كلم يشاجنلل ناك
 نا فار ن ا ف وم مهدي رف ب نم ا ورعاه لآ راجيا هاون
 نيح هتو مایع هيبن ربخأ نأ هل هللا ركش نم ناكف قحلاب هل دهشو « م یبنلاب
 هباحصأ ربخأ إب يبنلا نأ هلا ةريره وبأ ربخي ثيدحلا اذه يفو هل اًيركت تام
 ناشل اًميضخفت ديعلا ىلصم ىلإ مهب جرخو هيف تام يذلا مويلا يف يشاجنلا توم
 هيلإ نيرجاهملاب عنص ام ىلع هل ةأفاكمو هلضفب اًنالعإو همالسإل نايف يشاجنلا

 عبرأ ربكف هيلع ىلصف مدقت مث مع مهفصف هيلع ةالصلا يف عمجلا ةرثكل اًبلطو

 .رضاحلا تيملا ىلع ةالصلا يف عنصي امك تاريبكت

 :ثيدحلا دئاوف (د)

 ؛هيلع لصي مل ناكمب تام نإ ةبجاو يهو «بئاغلا تيملا ىلع ةالصلا توبث - ١

 .هيلع ىلص دق ناك اذإ بئاغ ىلع ىلصي الأ ةنسلاف الإو

 فراغا تلا ىلع اصل ك لاق, تفاعلا تلا لع لا ينيك فا =

 .هريغو اعيرأ ريبكتلا

 .ةزانجلا ةالص يف هءارو سانلا فوفصو مامإلا مدقت ةيعورشم -۳

 يذلا مويلا يف : يشاجنلا توم ربحا ثيح هب ىبنلا تايآ نم ةيآ توبث ٤-

 .هيف تام

 .يشاجنلا ةليضف -.

 هل بجاو رمأ ليصحتل ناك نإ بجيو «هتومب رابخإلا وهو تيملا ىعن زاوج ٦-

 نزحلا راهظإو متاملاك مرحم رمأ لعفل ناك نإ مرحيو ندر نع فضلك

 .هيف ولغلا وأ تيملا ىلع



 © ر اا ھه

 اا وا تالا

 . (44) مقر ثيدحلا يف هتمجرت تقبس : غش هللا دبع نب رباج :يوارلا

 . ةزانجلا ةالص يف فوفصلا مكح نايب :ثيدحلا عوضوم (أ)

 :تاملكلا حرش (ب)

 . (151) مقر ثيدحلا يف تام ىتمو هتمجرت تقبس :یشاجنلا

 حيحص يفو «ثلاثلا وأ يناثلا رباج لاق له «يوارلا نم كشلل وأ :ثلاثلا وأ

 . كش الب يناثلا يف نوكيف نيفص انفصف انمقف : لاق رباج نع ملسم

 :يلامجإلا حرشلا (ج) .

 سانلا فصف يشاجنلا ىلع ىلص مي رع ىبنلا نأ غنا ت هللا دبع نب رباج ربخي

 نانثا فوفصلا نأ نيبت ملسم ةياورو . تلال وأ يناثلا فصلا يف رباج ناكف «هءارو

 . كشالب يناثلا فصلا يف رباج نوكيف

 :ثيدحلا دئاوف (د)

 ١ - ةزانحلا ةالص يف فوفصلا ةيعورشم .

 . يشاجنلا ةليضف -؟

 الف الإو «هيلع لصي مل اذإ ةبجاو يهو بئاغلا تيملا ىلع ةالصلا توبث -۳

 . عرشت

OOO 

 مقرب ملسمو ,مامإلا فلحخ ةزانحلا ىلع ةن الث وأ ,نيفص فص نم :باب )١565( مقرب يراخبلا هاور - ¶ ما“

 . ةزانحلا ىلع ريبكتلا ىف : باب (40)



 للا | مود ههه ماسكحألا ةدمع حرش ماهقألا هبينت

 © ثلاثلا ثيدحلا م

 نفد ام دعب ربق ىلع ىلص ميم يبنلا نأ هيي سابع نب هللا دبع نع -4
 .اعبرأ هيلع ربكف

 .هنفد دعب تيملا ىلع ةالصلا مكح نايب

 «يولبلا ريمع نب ءاربلا نب ةحلط وهو ءربق بحاص ىلع يأ :ربق ىلع ىلص

 .دجسملا مقت تناك يتلا ةأرملا ربق سيلو

 .هنفد ةحيبص تناك ةالصلا نآأل ؛تاعاسب ى :نفد ام دعب

 اوربخي ملف «ليللا يف تامف هدوعب ا يبنلاو ًضيرم ءاربلا نب ةحلط ناك

 ىبنلا اوربخأ اوحبصأ املف «هوتفدف ةملظلا ىف هيلع اوقشي نأ ةهارك هتومب مسي ىبنلا

 نأ انهركف ةملظ تناكو «ليللا ناك :اولاق «؟ينوملعت نأ مكعنم ام» :لاقف 1ك

 ثيدحلا ىفو «ءءارو اوفصو هيلع ماقف هربق ىلإ مسي يبنلا بهذف «كيلع قشن

 .اعبرأ هيلع ربكو هيلع ىلص مديني يبنلا نأ هيت سابع نب هللا دبع ربخي

 ظ :ثيدحلا دئاوف (د)

 .كلذ لبق دحأ هيلع لصي مل نإ بجتو هنفد دعب تيملا ىلع ةالصلا زاوج ١-

 عبرألا تاريبكتلا يف نفدلا لبق اهتفصك هنفد دعب تيملا ىلع ةالصلا ةفص نأ -؟

 .اهريغو
 :باب 2946:غ) مقرب ملسمو لليل هون ركب وبأ نفدو ليللاب نفدلا :باب »)0¥11( مقرب يراخببلا هاور ١65-

 .ربقلا ىلع ةالصلا



 oV 521717717 سالا سسس أ

 ىلع ةالصلا اهيف زوجت يتلا ةدملا ديدحت مدي. يبنلا نع تبثي مل :ليمكت (ه)

 .ملعلا لهأ اهيف فلتخا مث نمف هنفد دعب تيما

 امأ «هتوم نيح تيملا ىلع ةالصلا لهأ نم ناك نمم اهل دح ال هنأ لاوقألا برقأو

 الف نونجملاو ريغصلاك هيلع ةالصلا لهأ نم سيل هتوم نيح ناك وأ هتوم دعب دلو نم

 .ملعأ هللاو «هربق ىلع ىلصي

Lele, 



 ءاكحألا ةدمع حش مامفألا بدت س ۸

eتار  

 5000 ةثالث يف نفك معي يبنلا نأ ثني ةشئاع نع -6

 ناضل صاف

 مدا
 :يوارلا

 )86٠١(. مقر ثيدحلا ىف اهتمجرت تقبس : عو نينمؤملا مأ ةشئاع

 :ثيدحلا عوضوم ()

 . لجرلا هيف نفكي ام نايب
 :تاملكلا حرش (ب)

 مه يع يبنلل نفكملاو . تيملا هب فلي يذلا بوشلا وهو نفكلا سبلأ :نفك

 . خش بلطملا دبع نب سابعلاو بلاط يبأ نب يلع مهنم هلسغ اولوت نيذلا

 . امهريغ وأ ءادر وأ رازإ نم سبلي ام وهو بوث عمج :باوثأ

 . اهيف عنصت اهنأل ؛نميلا ىلإ ةبسن ةينامث نزو ىلع ءايلا فيفختب :ةينامي

 صيمقلا اهنع ىفتنا دق يأ ةثالثل ةفص ةلمحلا :ةمامع الو صيمق اهيف سيل

 سأرلا ىلع سبلي ام ةمامعلاو .مامكأ وذ بوث صيمقلاو ءامهيف نفكي ملف « ةمامعلاو

 . هيلع رئاد

 :يلامجإلا حرشلا (ج)

 ضيب باوثأ ةثالث «هعونو هنولو هددع نع مي يبنلا نفك نع اعف ةشئاع ربخت

 ملسم حيحص ىفو .اجاردإ اهيف جردأ امنإو .ةمامع الو صيمق اهيف لعجي مل ةينامي

 مث «ركب يبأ نب هللا دبعل تناك ةينمي ةلح ىف يي هللا لوسر جردأ :تلاق علي اهنع

 تلا نمك يف : بأي )441( مقرب ملسمو «نفكلل ضيبلا بايثلا : باب »)1۲۰ °( مقرب يراخبلا هاور - ١66

 . نطقلا : فسركلاو .نميلاب ةيرق يهو «لوحس ىلإ ةبسن ةيلوحسلاو . فسرك نم ةيلوحس :ةياور يف )١(



 صا | م. کس سلع تالا , مس لا

 اهنسبحأل هللاو :لاقو هللا دبع اهذخأف :تلاق «باوثأ ةثالث يف نفكو «هنع تعزن

 اهعابف اهيف هنفكل هيبنل لجو زع هللا اهيضر ول :لاق مث «يسفن اهيف نفكأ ىتح

 .اهنمثب قدصتو

 :ثيدحلا دئاوف (د)

 .ةمامع الو صيمق نودب ضيب باوثأ ةثالث يف لجرلا نيفكت ةيعورشم - ١

 .لجو زع هللا ىلع مدآ ينب ةمارك ۴

QO 



 م. | حخحح ماكحألا ةدمع حرش مايفألا هست

 © سماخلا ثيدح ا و

 نيح مدي هللا لوسر انيلع لخد : تلاق هن ةيراصنألا ةيطع مأ نع ١655-

 ءامب كلذ نتيأر نإ كلذ نم رثكأ وأ اسمخ وأ اًنالث اهنلسغا» : لاقف ؟١)هتنبا تيفوت

 انغرف املف ««يننذآف نتغرف اذإف ءروفاك نم اًئيش وأ اًروفاك ةرخآلا يف نلعجاو ردسو

 نأدبا :لاقو ءاعبس وأ» : ةياور يفو . «هايإ اهنرعشأ» :لاقو هوقح اناطعأف هانذآ

 . نورق ةثالث اهسأر انلعجو : تلاق ةيطع مأ نأو «اهنم ءوضولا عضاومو اهنمايمب

e 
 . )۱٤١( مقر ثيدحلا يف اهتمجرت تقبس : ةن ةيراصنألا ةيطع مأ :يوارلا

 . هتفصو تيملا ليسغت مكح نايب :ثيدحلا عوضوم (أ)

 :تاملكلا حرش (ب)

 ناكو« لجو زع هللا رمأب توملا كلم اهضبق ءاهسفن تضبق نيح :تيفوت نيح

 . ةرجهلا نم ةنماثلا ةنسلا لوأ يف كلذ

 .(41) مقر ثيدحلا ىف اهتمجرت تقبسو صاعلا يبأ ةأرما بنيز يه :هتنبا

 تنب ءامسأو «بلطملا دبع تنب ةيفص نهنمو ءاهعم نمو ةيطع مأل رمأ :اهنلسغا

 ها غ

 نإ ريدقتلاو فوذحم ىناثلا نتيأر لوعفمو . سمخلا نم رثكألا يأ :كلذ نتيأر نإ

 ظ . هوحن وأ امزال كلذ نتيأر

 قدي هقرو انه دارملاو قبنلا رجش ردسلاو . اهنلسغا لعفب قلعتم :ردسو ءامب

 ا طل

 . ةريخألا ينعي «ةرخآلا ةلسغلا يف يأ :ةرخآلا يف

 يف :باب ء(4۳۹) مقرب ملسمو ءردسلاو ءاملاب هكوضوو تيملا لسغ :باب )١145(.« مقرب يراخبلا هاور - ٠١

 .تيملا لسغ

 . بئيز هتنبا : ةدمعلا خسن ضعب يف )١(
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 .يجاجز ضيبأ بيطلا نم عون :ًاروفاك
 .روفاك نم اًئيش وأ ًروفاك :لاق له «يوارلا نم كشلل وأ :روفاك نم اًئيش و

 .امهنيب قرف ال :ليقو .لوعجملا روفاكلا ةلقب رعشي يناثلا نأ امهنيب قرفلاو

 . يننملعأف :يننذاف .اهلسغ نم نئيهتنا :نتغرف

 يف امك رازإلا انه هب دارملاو كرولا قوف ام وهو ءاهرسكو ءاحلا حتفب :هوقح

 .هرازإ هوقح نم عزنف :هياور

 .دسجلا يلي يذلا بوثلا راعشلاو ءاهل ًراعش هنلعجا :هايإ اهنرعشأ

 ىلع رصتقا نم ةاورلا نم نم مث .(اسمخ وأ» :هلوق دعب يأ اش قا ةياور يفو

 ةيطع مأ نع ةصفح نع امهل ةياور يف امك «كلذ نم رثكأ وأ :داز نم مهنمو «عبسلا

 نم نميألا نلسغا :ىنعملاو «نميألا بناجلا وهو ةنميم عمج :اهنمايمب نأدبا
 .رسيألا لبق اهدسج

 ىلإ نالجرلاو سأرلاو نيقفرملا ىلإ ناديلاو هجولا يه :ءوضولا عضاومو
 2 . نيبعكلا

 .لوتفملا رعشلا وهو نرق عمج :نورق ةثالث

 ةيصانلا :نورق ةثالث هنلعج مث .هنلسغ مث ءهنضقن نهنأ ةياور يف تنيب دقو

 ناك نورق ةثالث هلعج نأ :هحيحص يف نابح نبا ةياور يفو .اهفلخ هنيقلأو نييناجلاو

 . مكي يبنلا رمأب

 :يلامجإلا حرشلا (ج)

 يبنلا نأ «نهتوم دعب ءاسنلا لسغي نع تناكو هان ةيراصنألا ةيطع مأ ربخت

 نهدشرأف أ اب ارتب تار ا ينير ار ساي لو

 وأ اًثالث ًارتو اهنلسغي نأ نهرمأو «تيملا ليسغت ىف هوجولا لمكأ ىلإ م داء ىبنلا

 ؛ردسلاب ءاملا نطلخيو اهريهطتل ؛امزال كلذ نيأر نإ كلذ نم رثكأ وأ اعبس وأ اًنسمخ

 لسغب تيملا لسغل اقاحلإو اهل ايركت ءوضولا ءاضعأب نأدبي ‹فيظنتلا يف غلبأ هنأل



 دهس” A) ماسكحألا ةدمع حرش ماهقألا هيت
 ‹رسيألا لبق نميألاب لسغلاو ءوضولا يف نأدبيو ءمسجلا ةيقب نلسغي مث «يحل ا

 هبيلصتو تيملا ندب بييطتل ؛ ءاملاب طلخيو قدي اروفاك ةريخألا ةلسغلا يف نلعجيو

 نم هرازإ عزنف هنربخأف «هنربخي نأ اهلسغ نم نغرف اذإ نهرمأ مث .هنع ماوهلا درطو

 دقو هدسج راثآو مخی هسابلب اًكربت اهدسج ىلي اهل راعش هنلعجي نأ نهرمأو هوقح

 نرق ةيصانلا نورق ةثالث هنلعجو هنلسغو اهسأر بنيز نلسغي ىتاللا ةويسلا تق

 . اهفلخ هنيقلأو نانرق نابناحلاو

 :ثيدحلا دئاوف (د)

 . تيملا ليسغت بوجو ١-

 نيديلا نم ىنميلا ًامدقم ءوضولا ءاضعأ لسغب أدبي نأ :هليسغت ةفص نأ -؟

 .راسيلا ىلع نيميلا امدقم هدسج رئاس لسغي مث «ىرسيلا ىلع نيلجرلاو

 امبسح ليسغتلا رركيو اروفاك ةريخألا ةلسغلا يف لعجيو ردسلاب ءاملا طلخي

 تناك نإو ءرثكأ وأ عبس وأ سمخ وأ ثالث رتو ىلع هعطقيو ةجاحلا هيضتقت

 يقلأو نيبناجلاو ةيصانلا نورق ةثالث لعج مث «لسغو اهسأر ضقن ةأرما

 لسغي نأ زوجيف جوزلا كلذ نم ىنثتسيو «ءاسنلا الإ نهلسغي ال ءاسنلا نأ -۳

 هج وز

 .همحرل هتلص لامكو مي يبنلا ةقفش -

 نم هريغ سبالمب كربتي الف .هصئاصخ نم وهو هراثآو هسبالمب كربتلا توبث -

 . مهراثآو سانلا

 ضيوفتلل ًالهأ ناك اذإ هيلع نمتؤا اب لمعلا ىف نيمألا ضيوفت زاوج -5

 .«كلذ نتيأر نإ» : مدي هلوقل

 ىوس ليسغتلا دنع هرضحي الو :ءاملعلا لاق «تيملا ليسغت يف نواعتلا زاوج -۷

 .هنواعمو لساغلا

Lele. 



 تا

 9 ا ثيدحما

 نك عاود a لجو مح :لاق عض ت سابع نب هللا دبع نع - 0۷

 هونفكو ردسو ءامب هولسغأا) : اکا هلا لوسر لاقف هتصقوأف :لاق وأ هتصقوف هتلحار

 (اًيبلم ةمايقلا موي ثعبي هنإف ؛هوطنحت الو هيبوث ىف

 .(ههجو الو هسأر اورمخت الو» : ةياور ىفو

 تام اذإ مرحملاب لعفي ام :باب 4١١١ 5) مقرب ملسمو نيبوث ىف نفكلا :باب 4١١١ 5) مقري يراخبلا هاور /١51-

 رمأف هتامف مرحم وهو هتلحار نع نيملسملا نم لجر طقس كانهو : NE يول و ل 5 نبا لاق

 هثعبي ىلاعت هللا نأ ربخأو ههجو الو هسأر ىطغي الو ءردسو ءامب لسي نأو هبيطب سمي الو هيبوث ىف نفكي نأ هللا لوسر

 ظ يبي ةمايقلا موي
 : اًمكح رشع ةثالث اهيف ةصقلا هذهو

 هئ ا هللا لوسر رمأل ؛تيملا لسغ بوجو :لوألا

 ةا دعاس نإف فقينيع ناويحلل توملا ةساجن نآل ؛ةساجن الإ هلسغ هدزي مل توملاب سجن ول هنأل يللا نحس الذل :يناثلا

 اي ا سلا سس سلا اولاق نإو Ss ؟لسغلاب رهطي هنأ ىلع

 ةثالث يف ردسلاب ميا يبنلا رمأ دقو هدحو ءاملا ىلع هب رصتقي ال ردسو ءامب لسْغُي نأ هتيملا قح يف عورشملا نأ لالا

 . ضئاحلا لسغ يف ثلاثلاو ل اا و يناثلاو ءاهدحأ اذه عضاوم

 نورخأتملا ناك نإو هدمحأ نع نيتياورلا نا :روهمجلا نهد وهن انك ول تارهاطلاب ءاملا ريغت نأ :عبارلا

 .اهفالخ ىلع هباحصأ نم
 بويأ وبأ امهنيب لصفف « قت ةمرخم نب روسملاو سابع نب هللا دبع اذه ىف رظانت دقو مرحملل لسغلا ا :سماخلا

 . ةبانحلا نم لستغي هنأ ىلع اوقفتاو مرحم وهو فا هللا لور نأب هت يراصنألا

 Ss لاو ءاملا نم عونم ريغ مرحملا نأ :سداسلا

 الو «هثراو نع لأسي ملو هيبوث ىف نفكي نأ رمأ ا هللا لوسر نأل ؛نيدلا ىلعو ثاريملا ىلع مدق. نفكلا نأ حالا

 :لأسل لاحلا فلتخا ولو هيلع نيد نع
 ٠ هيلع لوعي ال ذاش فالخ هيفو «روهمحلا لوق اذهو يادرو واوا امهو يول ىلع لكلا ينوابمالا زاوج :نماتلا

 يسلم ثعبي هنأ هل هتداهش عم ل ی ا ي يبنلا نأل ؛بيطلا نم عونم مرحملا نأ : عساتلا

 ٠ بيطلا نم مرحملا عنم يف لصألا وه اذهو

 ” نارتعر نأ نمرود انجح اا نم و ال1 ١ ك7 ريع نا ثياب نم نحيحصلا فو

 . قولخلا رثأ هنع لسغيو ةبجلا هنع عزنت نأ قولخل اب خمضت ام دعب ةبج يف مرحأ يذلا رمأو
 نع وه امنإ «نيريخألا نيثيدحلا يف يهنلا نإف ةصقلا هذه اهحرصأو «بيطلا نم مرحلا عنم رادم ةثالثلا ثيداحألا هذه ىلعف

 ٠ هريغو مارحإلا يف ماع هنع يهنلا نإف «قولخلا اميسال «بيطلا نم صاخ عون
 لك لالا غف اخو اا ا ناقل دو عونمم ثالث ةف بنارلاو :ةسار ةيطنتا نم عونمم مرحملا نأ : رشاعلا

 ءاهوحنو ةرجشلاو «تيبلاو «ةميخلاك :يناثلاو .اهريغو ةذوخلاو ؛ةيقاطلاو «ةعبقلاو «ةمامعلاك ؛سأرلا رتسل داري سمالم لصتم

 ظ 1 .جدوهلاو ةراحملاو لمحملاك :ثلاثلاو
 .ةلأسملا هذه يف فلتخا دقو ههجو ةيطغت نم مرحملا عنم :رشع يداحلا

 يف هللا يجر مرح ساحل نباو ىلعو نامثع بهذم اذهو هب عطقني ال هنأو توملا دعب مارحإلا ءاقب :رشع يناثلا

 يفو ا هللحتو هيعس يف لصف هداعملا داز . ها .هيلع تام ام ىلع ناسنإلا ثعبيو ميتاوخلاب لامعألا :رشع ثلاثلا مكحلا

 . تامف هتلحار نع طقس يذلا ةصق



 ا م سم ۳“ ) تا ماكحألا ةدمع حرش مايقألا هييذت

 ب
 . (۸۲) مقر ثيدحلا ىف هتمجرت تقبس . غن سابع نب هللا دبع :يوارلا

 نرسم ناك E تقياع E عييضروملا

 : تاملكلا حرش (ب)

 .ةفاك :امو . ذإ دعب ام : ليقو .فوذحم هلماع نامز فرظ نيب : امنيب

 . فقاو هربخ أدتبم وهو .همسا فرعي مل: لجر

 ةرجهلا نم رشع ةنس عادولا ةجح ىف كلذ ناكو .هريعب ىلع ثكام : فقاو

 . تارخصلا دنع ماب يبنلا لوح ناكو

 يمس . ةجحلا يذ نم عساتلا مويلا يف جاجحلا هلزني فورعم رعشمل مسا :ةفرعب

 . مهبونلب هلل سانلا فارتعا عضوم هنأل وأ هلابج عافترال وأ هلوح ام ىلع هعافترال ؛ كلذب

 . هريعب : هتلحار . طقس ىنعمب عقوو ةأجافملل ذإ : عقو ذإ

 . هترسك يأ هقنع تصقو يأ : هتصقو

 . ىنعملا يف نيتملكلا نيب قرف الو يوارلا نم كش : هتصقوأف :لاق وأ

 . همارحإ ىبوث : هيبوث ظ . هوفل : هونفك

 تاومألل دعت بيط نم طالخأ :طونحلاو ءاطونح هيف اولعجت ال : هوطنحت ال

 .هدوجس عضاومو ههجو ذفانم ىلع نطق ىف هنم لعجيو نافكألا نيب رذي ةصاخ

 . اوطغت ال :اورمخت ال

 . اهلبق امل ليلعت (ثعبي هنإف) ةلمجو هربق نم جرخي : ثعبي هنإف

 ظ كيبل ميللا كيبلا» الئاق: اجلب

 : يلامجإلا حرشلا (ج)

 ةجح ماع ةفرع يف هريعب ىلع اًمفقاو ناك ًالجر نأ هيض سابع نب هللا دبع ربخي

 رمأف ؛تامف هقنع ترسكف ضرألا ىلع اهنم عقوف تت ىبنلا لوح ناكو عادولا

 مهاهنو هيلع اناك نيذللا هتادرو هرازإ يف نفكي نأو .ءردسو ءامب لسغي نأ سرب يبنلا
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 . كيبل مهللا كيبل : الئاق هربق نم موقيف هيلع ثعبيسو همارحإ
 : ثيدحلا دئاوف (د)

 بنجي هنأ الإ مرحملا ريغ تيملا يف عنصي ام هب عنصي اًمرحم ناك اذإ تيملا نأ ١-

 . هريغو بيطلا نم مرحملا هبنجتي ام

 . هندب عيمجل رتاس بوثب هنيفكتو تيملا ليسغت بوجو -۲

 كيما يمت ىف ردا هاما اح عروق

 :هرغ ر لا لف دق هلا م ت نإ ع

 . همارحإ يبوثب مرحملا نيفكت ةيعورشم -6

 مرحملا طينحت نع خيب يبنلا يهن نأل ؛مرحملا ريغ تيملا طينحت ةيعورشم - ٦

 . عبتم رمأ تيملا طينحت نأ ىلع ليلد

 . توملاب لطبي ال مارحإلا نأ -۷

 . اضرف ناك ولو هكسن ةيقب هنع لمكي ال تام اذإ مرحملا نأ -۸

 هيلإ نانئمطالا دادزيل ؛هتلعب مكحلا نرقي ثيح مّ ىبنلا ميلعت نسح -4

 هيف صن ال ام ىلإ مكحلا لقنيو ةمكحلل اهتقفاومو «ةعيرشلا ومس هب فرعيو

 ةا هف تدحتوا5]

 ةياورلا هذه «(ههجو الو هسأر اورمخت الو» : ةياور يفو : هلوق هيبنت (ه)

 ةيطغت ميرحتب لاقو « ةحصلاب ءاملعلا ضعب اهيلع مكح اهيف هجولا ةدايزو هدحو ملسمل

 ةيطغت ميرحتب لقي ملو ذوذشلاو مهولاب اهيلع ءاملعلا ضعب مكحو «ههجو مرحملا

 تيملا هجو ةيطغت نإ ثيح ؛ طايتحالا باب نم ءاملعلا ضعب اهلعجو .ههجو مرحملا

 . ملعأ هللاو ءاطايتحا اهنع ىهنف سأرلا نم ءىش ىطغتي نأ اهعم نمؤي ال هشعن ىلع
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 n | م س ماسكحألا ةدمع حرش ماسيهألا هنت

 © عباسلا ثیدحلا و

 .انيلع مزعي ملو ءزئانجلا عابتا نع انيهن :تلاق هي ةيراصنألا ةيطع مأ نع -

 )١57(. مقر ثيدحلا ىف اهتمجرت تقبس .ةيراصنألا ةيطع مأ : يوارلا

 . زئانجلل ةأرملا عابتا مكح نايب : ثيدحلا عوضوم )0

 ثيدحلا يف ىهنلا ىنعم قبسو ميو يبنلا يهانلاو ءءاسنلا رشعم يأ : انيهن

 مقر )١565(.

 . تاومألا : زئانجلاو ءاهعم ىشملاو اهعييشت : زئانحلا عابتا

 . ىهنلاب انيلع دكؤي :يازلا حتفو ءايلا مضب : مرعي

 : يلامجإلا حرشلا (ج)

 نهجورخ نأل ؛زئانجلا عابتا نع نيهن ءاسنلا نأ عشت ةيراصنألا ةيطع مأ ربخت

 فارصنالاو اهنفدو اهلمح لاح ةزانجلا نم ندهاشي امب نزحلاو علهلاو ةنتفلا ىلإ يدؤي

 نم دبال يتلا تايهنملا مئازع نم سيل ىهنلا نأ تمهف هش ةيطع مأ نأ الإ اهنع

 «ةحاينلاو بدنلا نم زوجي ال اميف عوقولا ىلإ ةعيرذ هنآل ؛هيزنت وه امنإو ءاهبانتجا
 . لاحلا هذه يف رابتعالاو ركذتلا نع ةدعبملا ةنتفلل ضرعتو

 : ثيدحلا دئاوف (د)

 ١- ةربقملا وأ ةالصلا ناكم ىلإ ءاوس زئانجلا عابتا نع ءاسنلا ىهن .

 . ذئنيح اًمارح نوكيف ةدسفملا هيف ققحتي مل ام هيزنتلل هنع ىهنلا نأ -؟

 «لصألا وهو «هنع ىهنملا بانتجا مزلت ةميزع :ىلإ مسقني عرشلا يهن نأ ٣

 . مازلإ نودب هنع ىهنملا بانتجا هيف بلطي هيزنت ىلإو

 .زئانجلا عابتا نع ءاسنلا يهن :باب «978) مقرب ملسمو نئانجلا ءاسنلا عابتا باب )4١7154 مقرب يراخبلا هاور - ۸



 وب ار | تخ ضانلا سلا

 ه نماثلا ثيدحلا م

 نإ اهنإف ؛ةزانجلاب اوعرسأ» : لاق مي يبنلا نأ اب ةريره يبأ نع -4

 .«مكباقر نع هنوعضت رشف كلذ ىوس كت نإو «هيلإ اهنومدقت ريخف ةحلاص كت

 م
 : يوارلا

 . (0/1) مقر ثيدحلا يف هتمجرت تقبس . هني ةريره وبأ

 : ثيدحلا عوضوم (آ)

 . ةزانجلا يف عارسإلا مكح نايب

 : تاملكلا حرش (ب)

 . تيملا : انه ةزانجلاو ءاهزيهجتو اهيف ريسلاب يأ : ةزانجلاب اوعرسأ

 . عارسإلاب رمآلل ليلعت ةلمحجلا :خلإ... كت نإ اهنإف

 . هدابع قوقحو هللا قوقحب ةمئاق : ةحلاص

 اهلف : ريدقتلاو فوذحم هربخو أدتبم : ريخو. طرشلا باوحل ةطبار ءافلا : ريخف

 . ربقلا ميعن : ريخلاب دارملاو ‹(ريخ كلذف) ريدقتلاو فوذحم أدتبم ربخ وه وأ « ريخ

 + :ظفللا ةغاشبل اًيشاخت + (كلذ ئوس) ي هع ريغو ةلاص ريغ ىأ كلذ ئوس

 e GE وهو علطول تاو هلطبا رونا قل: رد

 : يلامجإلا حرشلا (ج)

 هب ريسلاو تيملا زيهجت يف عارسإلاب رمأ مدي ىبنلا نأ هلت ةريره وبأ ربخي
 هلاصيإب ةردابملل هتحلصم نم كلذف ؛ اخلاص تيملا ناك نإ هنأب كلذ ىف ةمكحلا نيبو

 . ةزانجلاب عارسإلا : باب )۹٤٤(« مقرب ملسمو «ةزانجلاب ةعرسلا : باب )2١107. مقرب يراخبلا هاور - 4



 س ماكحألا ةدسع حرش مابفألا هسيزت
 نم كلذف ؛حلاص ريغ تيملا ناك نإو «هربق يف رورسلاو ميعنلا نم هل هللا دعأ ام ىلإ

 . هنم نوصلختيو ارش مهباقر نع نوعضي ثيح هيعيشمو هيلماح ةحلصم
 : ثيدحلا دئاوف (د)

 الو «هيف ةقشم ال هجو ىلع اهب ريسلاو ةزانجلا زيهجت يف عارسإلا ةيعورشم ١-

 . ةليضف تيوفت

 . ايندلا نم ريخ حلاصلا تيملل ربقلا نأ -؟

 . هلهأو رشلا نم صاللخلا ةيعورشم -۳

 ٤ - هتمكح نايبب مكحلا نرقي ثيح ؛ ع يبنلا ميلعت نسح .
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pd |ئاتلا ¢  

 © عساتلا ثيدحلا م

 ةأرما ىلع مي يبنلا ءارو تيلص :لاق هان بدنج نب ةرمس نع -

 . اهطسو ماقف اهسافن يف تتام

 ا
 هب تمدق هون يراصنألا فيلح يرازفلا لاله نب بدنج نب ةرمس : يوارلا

 ناملغ موي تاذ ع يبنلا ضرعتساف اًمالغ ناكو «هيبأ توم دعب ةنيدملا همأ

 هاذه تمرح كتل ا را ل درا يف اًمالغ زاجأف ؛راصنألا

 هتعراصف "لاق (هعراصفا) : مع يبنلا لاقف «هتعرصل هتعراص ولو ينتددرو

 دايز ناك مي يبنلا نع ةريثك ثيداحأ هل ؛ مشع هللا لوسر ينزاجأف ؛هتعرصف

 ىلع ةيواعم هرقأ دايز تام الو ءاهلثم ةفوكلا ىلعو رهشأ ةتس ةرصبلا ىلع هفلختسي

 . نيسمخو نامث ةنس تام ىتح اهيف ىقبو هلزع مث «ةرصبلا

 : ثيدحلا عوضوم (أ)

 . ةأرملا ةزانج نم مامإلا فقوم نايب

 : تاملكلا حرش (ب)

 :باب (9514) مقرب ملسمو ءاهسافن ىف تتام اذإ ءاسفنلا ىلع ةالصلا :باب «١؟73) مقرب يراخبلا هاور - ٠

 . ؟هيلع ةالصلل تيملا نم مامإلا موفي كا

 . ةداهش اهل كلذ نوكي اهسافن ىف تتام اذإ ةأرملا نأ تبث دق

 انك نإ هللا كمحر :انلقف فيلع ىمغأف هدوعن ةحاور نب هللا دبع ىلع انلخد :لاق هت تماصلا نب ةدابع نعف

 ميفو) : ما لاقف اذه ركذن نحنو ي يبنلا لخدف ةداهشلا كل وجرنل انك نإو اذه ريغ ىلع تومت نأ بحنل

 ةداهشلا دعن :لاقف وه هباجأ مث ؟ هللا لوسر نوبيجت الأ :لاقف هللا دبع كرحتو موقلا مرأف (؟ةداهشلا نودعت

 يفو قداهش نطبلا يفو ةداهش نوعاطلا يفو ةداهش لتقلا يف ليلقل نذإ يتمأ ءادهش نإ” : ي لاقف لتقلا يف

 هتاقث امهتاورو هل ظفللاو ديج دانسإب ىناربطلاو :دمحأ هاور .ةداهش اًعمج اهدلو اهلتقي ءاسفنلا ىفو قداهش ىرغلا

 .ميملا ديدشتو ءارلا حتفب وهو اوتكس :يأ (موقلا مرأ) :هلوق



 اكحاألة دنع شواهألا يبت س ۷. ) تح
SL 

 ‹ ةيببسلل نوكت نأ لمتحيو « سافنلا ةدم يف تتام يأ ةيفرظلل يف : اهسافن يف

 ش ةدالولا ببسب جرخي يداع مد سافنلاو « اهسافن ببسب تتام : يأ

 . اهيلع ةالصلا نيح يأ : ماقف

 . اهمسج فصتنم دنع يأ نيسلا نوكسب : اهطسو

 : يلامجإلا حرشلا (ج)

 ريغصو ىثنأو ركذ نم نيملسملا نم تومي نم لكل بجاو قح تيملا ىلع ةالصلا
 هنأ هلل بدنج نب ةرمس انربخي ثيدحلا اذه ىفو « ءاسفنلاو ضئاحلا ىتح ريبكو

 اهيلع ةالصلل مع يبنلا فقوف ءاسفن يهو تتام ةأرما ىلع مي يبنلا ءارو ىلص

 . هءارو نمع اهل رتسأ نوكيل ؛ اهمسج فصتنم دنع

 : ثيدحلا دئاوف (د)

 ١- اهطسو دنع ةأرملا ةزانج ىلع ةالصلا يف مامإلا فوقو ةيعورشم .

aلاح ىلصت ال يه تناك نإو تتام اذإ اهيلع ةالصلا عنمي ال ةأرملا سافن نأ  

 ا

 هنأل ؛ لجرلا ةزانج نم مامإلا فقوم يف اًثيدح فلؤملا ركذي مل : ليمكت (ه)

 هلاجر دانسإب دواد وبأو يذمرتلاو دمحأ مامإلا ىور نكل « نيحيحصلا يف دجوي ال

 ا لاهو نار هلع ا لر نا ىلع كاملا كلب كلام نب سنأ نع تاقث

 . معن :لاقف ؟لعفي يع يبنلا ناك اذكهأ : هل ليقف ءاهطسو ماقف ةأرما

OG 



 اسلا حل أ

 ه رشاعلا ثيدحلا
 فر ا ىلا نأ ه عفو ىرعشلالا سيق نب هلأ دمع يبرم ىأ نع داكأ

 . ةقاشلاو ةقلاحلاو ةقلاصلا نم

 ا
 )١55(. مقر ثيدحلا يف هتمجرت تقبس . هاف يرعشألا ىسوم وبأ : يوارلا

 . بئاصملا نم طخستلا مكح نايب : ثيدحلا عوضوم (أ)

 : تاملكلا حرش (ب)

 . ةبيصملا دنع ليوعلاب اهتوص ةعفارلا : ةقلاصلا . ىلخت ىنعمب أربت يأ : ئرب

 . اعزجو اًطخست ةبيصملا دنع اهرعش قلحت ىتلا : ةقلاحلا

 نأل ؛كلذب ءاسنلا صخو اعزجو اطخست ةبيصملا دنع اهبوث قشت يتلا : ةقاشلا

 لاجرلا نود نهنم رومآلا هذه رودص بلاخلا

 ميرحن :باب ٠١« 5) مقرب ملسمو ةبيصملا دنع قلحلا نم ىهني ام :باب )١775« مقرب يراخبلا حيحص -515

 .ةيلهاجلا ىوعدب ءاعدلاو بويجلا قسو دودخلا برص

 مهبلع كيلوأ © توعجار هيل او هلل نإ اراق ةبيصم مهعباصأ اذإ نيذا 69 نيرباصلا ربو ف :ىلاعت ہللا لاق

 ٠١١-٠١۷ ةرقبلا] «نودنهملا مه كتلوأو ةمحرو مهب نم تاولص
 سبحلا :ةغل ربصلا

 :رومأ ةثالث ىلع سفنلا سبح :وه اعرش ربصلا » :ىلاعت هللا همحر نيميثع نبا خيشلا لاق

 . ةملؤملا هللا رادقأ ىلع :ثلاثلاو . هللا مراحم نع :ىناثلاو . هللا ةعاط :لوألا

 )١١9/١(. «نيحلاصلا ضاير حرش )» ها ملعلا لهأ اهركذ يتلا ربصلا عاونأ هذهف

 :تالاح عبرأ هل ةبيصملا لولح دنع ناسنإلا :هللا همحر لاقو

 . ربصي نأ :ةيناثلا ةلاحلاو . طخستي نأ :ىلوألا ةلاحلا

 . ركشي نأ :ةعبارلا ةلاحلاو . ىضري نأ :ةثلاثلا ةلاحلاو

 عسوأو ريخ ءاطع دحأ يطعأ امو هللا هربصي ربصتي نموا : ا هللا لوسر لاق :لاق هتاف يردخلا ديعس يبأ نع

 ملسمو يراخبلا هاور «ربصلا نم

 طخستلا نع هسفن سبحف بئاصملا هذه دوجو دنع ربصلل ىلاعت هللا هقفو نم امأو : هللا همحر يدعسلا خيشلا لاق

 لب هل تلصح يتلا ةبيصملا نم مظعأ هربصب رجألا نم هكردي ام نأ ملعو هللا دنع اهرجأ بستحاو ًالعفو ًالوق

 .باوثلاب زافو هللا رمأ لثتما دقف اهنم عفنأو هل ريخ وه ام لوصحلا اًقيرط تراص اهنأل ؛ هقح يف ةمعن نوكت ةبيصملا

 .(نيرباصلا رشبو » :ىلاعت هللا لاق اذهلف
 ها .ةميسحلا ةحنملاو ةميظعلا ةراشبلاب اوزاف نيذلا مه نورباصلاف هباسح ريغب مهروجأ نوفوي مهنأب مهرشب :يأ

 )١/ ٠ (نمحرلا ميركلا ريسيت »



 ماسكحألا ةدمع حرش ماهفألا دنت س بحجم تا

 : يلامجإلا حرشلا (ج)

 ءارسلا نم هتمكح هيضتقت ام ءاشي ام هيف لعفي ىلاعت هلل كولم دبع ناسنإلا

 اار د ا غا وكت و ارقا دنع روع نوكر قلا نه انج نمؤلاو رل

 زوالا يسال ريع ا ا نموا رد انزل «اترازب سوارنا
 طخستلاو لسرلا ةقيرط ربصلا نإف هلعف الو هلوق الو هبلقب طخستي ملو «هلا ىلع

 يبنلا نأ يرعشألا ىسوم وبأ ربخي ثيدحلا اذه يفو « مهل نيفلاخملا ءانعرلا ةقيرط

 بايشلا قش نم ربصلا يفاني ام رهظأو هردقو هللا ءاضق نم طخست نم أربت ا

 . روبثلاو ليولاب ءاعدلاو «روعشلا قلحو

 : ثيدحلا دئاوف (د)

 ؛بونذلا رئابك نم حراوجلا وأ ناسللا وأ بلقلاب بئاصملا نم طخستلا نأ - ١

 . هلعاف نم أربت مي يبنلا نأل

 . بئاصملا ىلع ربصلا بوجو -5
 لمح ةلقو الا ت

OO 



 ل

 ھه رشع يىداحلا ثيدحلا و

 هئاسن ضعب ركذ رع هللا لوسر ىكتشا امل :تلاق هل ةشئاع نع -5

 ضرأ اتتأ ةبيبح مأو ةملس مأ تناكو ةيرام :اهل لاقي ةشبحلا ضرأب اهنيأر ةسينك

 مهيف تام اذإ كئلوأ» :لاقو هسأر عفرف اهيف ريواصتو اهنسح نم اتركذف ةشبحلا

 قلخلا رارش كئلوأ ءروصلا كلت هيف اوروص مث ءادجسم هربق ىلع اونب حلاصلا لجرلا

 . (هللا دنع

 عرب
 .(۸*) مقر ثيدحلا ىف اهتمجرت تقبس . شم ةشئاع نينمؤملا مأ : يوارلا

 . روبقلا ىلع دجاسملا ءانب مكح نايب : ثيدحلا عوضوم (أ)

 : تاملكلا حرش (ب)

 لوأ نم ضرملا هب أدتبا دقو ءهيف تام يذلا هضرم كلذ ناكو ضرم : ىكتشا

 . رفص رخآ نم :ليقو ةرجهلا نم ةرشع ىدحإ ةنس لوألا عيبر

 . قوص ةبيبح مأو ةملس مأ امهو هتاجوز ضعب : هئاسن ضعب

 . ىراصنلل ادبعتم : ةسينك

 نأ رابتعاب وأ امهعم اهندهاش نم رابتعاب ةوسنلا ةعامجل نونلاو ءاهنرصبأ : اهنيأر

 . نانثا عمجلا لقأ

 لعدم د ور ل السم ع ب سما ا
 . ةريثك سانجأ مهو اهونكاس ةشبحلاو «نميلا

 . اهنسحل ؛كلذب تيمس ءايلا فيفختب : ةيرام

 «ةيموزخملا ةيشرقلا ةريغملا نب ةفيذح ةيمأ يبأ تنب دنه نينمؤملا مأ يه : ةملس مأ

 ارجاهو ةكم ىلإ اعجر مث ةشبحلا ىلإ ارجاهو ةملس وبأ اهجوزو ىه اًميدق تملسأ

 اس لا اا ف يار اه رفا اك يروا قلع دعناجلا



 هسه |۷ دس ماسكحألا ةدمع حرش ماهقألا هيت

 تاوذ نم تناك « مع يبنلا اهجوزتف ءدحأ ةوزغ دعب اهنع يفوت مث «ةنيدملا ىلإ

 تناكو «ةملس وبأ اهجوز تام امل قداصلا ناميإلاو بئاصلا يأرلاو لامكلاو لقعلا

 نم ام» : متيم يبنلا لوقب اًناميإ ؛نوعجار هيلإ انإو هلل نإ : تلاق اهمع نبا وهو هبحت

 يل فلخاو يتبيصم يف ينرجأ مهللا نوعجار هيلإ انإو هلل انإ :لوقيف ةبيصم هبيصت دبع
 نم ريخ نم :لوقت تناكو ««اهنم ًاريخ هل فلخأو هتبيصم يف هللا هرجآ الإ ءاهنم اریخ
 . مبيع هلوسر اهل هللا فلخأف مي هلا لوسر ىلإ رجاه تيب لوأ ؟ةملس يبأ

 هللا يضر اتوم هك يبنلا تاجوز رحخآ ىهو «نيتسو نيتنثا ةنس ةنيدملا يف تيفوت

 ةيومألا ةيشرقلا برح نب رخص نايفس يبأ تنب ةلمر نينمؤملا مأ يه : ةبيبح مأ

 يف تامو رصنت مث «ةشبحلا ىلإ ارجاهو املسأف شحج نب هللا ديبع اهجوزت هني

 ورمع لسرأ «ةرجهلا نم تس ةنس ةشبحلا يف يهو يع يبنلا اهجوزتف «ةشبحل ا

 هللا لوسر نع يشاجنلا اهرهمأو مسيء هللا لوسرل اهيلع دقعف اهيلإ يرمضلا ةيمأ نبا
 وبأ- اهوبأ مدق الو «:ةرجهلا نم عبس ةنس هيلإ اهب ثعبو «رانيد ةئامعبرأ ا

 نأ دارأو ةيبيدحلا حلصل شيرق ضقن دعب ميا يبنلا ضوافيل ؛ةنيدملا ىلإ -نايفس

 اذه نع يب تبغرأ يردأ ام ةينب اي :لاقف هتوط منيب يبنلا شارف ىلع سلجي
 ؛سجن كرشم تنأو يع هللا لوسر شارف وه لب :تلاقف ؟يىنع هب تبغر مأ شارفلا

 ةنيدملا يف تيفوت «عرولاو ةدابعلا تاوذ نم تناك .هشارف ىلع سلجت نأ بحأ الف

 . نيعبرأو عبرأ ةنس

 مأو ءاهيلإ ىلوألا ةرجهلا يف ةملس مأ :اهيلإ نيترجاهم يأ : ةشبحلا ضرأ اتتا

 . ةيناثلا ةرجهلا يف ةبيبح

 نأ لمتحيو .«اهنسح نم» لحم ىلع اًفطع بصنلاب يهو اروص يأ : ريواصتو

 اهيف ريواصت نسح نمو :يأ «اهنسح نم» يف «اه» ىلع اًفطع ةحتفلاب رجلاب نوكت
 . رمألاب اًمامتها هضهن : هسأر عفرف

 وناب هيلإ راشملاو ثنؤملل باطخلا نأل ؛نيعضوملا يف فاكلا رسكب : كئلوأ

 . اهيف روصلا وعضاوو روبقلا ىلع دجاسملا



 تس | دا ن کس ےک سالا سسس لا

 ا

 . «ةسينك) ىراصنلا دنع ىمسيو ةالصلل ناكم : ادحسم

 كئلوأ روص امإ : يهو ةسينكلا يف اهنيأر يتلا روصلا هيلإ راشملا : روصلا كلت

 نيسحتلا روص نم اهريغ امإو « مهاركذل اديلخت وأ « مهل اًميظعت اهنوروصي نيحلاصلا

 .. .لسحتلاو

 . هدنع ارش مهمظعأ : هللا دنع قلخلا رارش

 : يلامجإلا حرشلا (ج)

 هئاسن ضعب هدنع ناك ضرم نيح تو يبنلا نأ اهني ةشئاع نينمؤملا مأ ربخت

 نهنيب نم ناكو منو هنيبو نهنيب ةرشعلا نسحل اقيقحتو هل اًسينأت ؛ ثيداحألاب نثدحتي

 مايأ ةشبحلا ضرأ يف اهاتأر ةسينك هل اتركذف « انين ةبسيبح مأو ةملس مأ هاتجوز

 نمو «كلذ نم اًبجعت اهيف ريواصتو اهنسح نم اتركذو امهيجوز عم اهيلإ امهترجه

 بابسأ امهل نيبو هسأر يم يبنلا ضهن ديحوتلا ىلع هرطخو ءاذه مظع لجأ

 مهيف تام اذإ اهوعنص نيذلا كئلوأ نأو اوعنص ام هتمأل ًريذحت ؛روصلا هذه عضو

 نأ نيبو ءروصلا كلت هيف اوروصو هيف نولصي اًدجسم هربق ىلع اونب حلاصلا لجرلا

 . ىلاعت للاب كرشلاو ةنتفلا نم مهلعفب لصحي امل ؛ ىلاعت هللا دنع قلخلا رارش ءالؤه

 : ثيدحلا دئاوف (د)

 ١- ىلاعت هللا قلخ رارش لعف نم هنأو ءروبقلا ىلع دجاسملا ءانب ميرحت .

 ظ . ب لا طول وو ی اا ا تا ناجحا

 يف نوكي نأ الإ امارح ناك نإو بئاجعلا نم هدهاش امب ناسنإلا ثدحت زاوج -#

 . مارحلاب ءارغإ كلذ

 . سانلا نم باجعإ عضوم ناك نإو ركنملا مكح نايبب ةردابلا بوجو -4

 . كرشلا لئاسو نم هريذحتو ديحوتلا بناجل مي يبنلا ميظعت -ه

 . ناك لاح يأ ىلع قحلا هنايبو يع يبنلا حصن لامك -5
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 ڪڪ ڪڪ مبدأ هس ماسكحألا ةدمع حرش ماهقألا هبت

 © رثع ىناثلا ثيدح لا م

 مقي مل يذلا هضرم يف يع هللا لوسر لاق : تلاق شي ةشئاع نع -۳

 زربأ كلذ الولو :تلاق «دجاسم مهئايبنأ روبق اوذختا ىراصنلاو دوهيلا هللا نعل :هنم

 . دجسم ذختي نأ ىشخ هنأ ريغ هربق

 .(۸*) مقر ثيدحلا يف اهتمجرت تقبس . اةن ةشئاع نينمؤملا مأ : يوارلا

 . دجاسم روبقلا اوذختا نم ةبوقع نايب : ثيدحلا عوضوم (آ)

 : تاملكلا حرش (ب)

 تو نضارف وهو هنم أربي مل يذلا يأ : هنم مقي مل يذلا هضرم يف

 ريغ ىلع نوكت نأ لمتحيو «ىراصنلاو دوهيلا نعل هللا نأ ربخي يء يبنلا نأ يأ
 . كلذب مهيلع وعدي مسيء ىبنلا نأ يأ ءاعدلا اهب دارملا نأو ءاهتقيقح

 ةبسن ادوهي اومس مالسلا هيلع ىسوم ةعيرش ىلإ مهتنايد يف نوبستني نم : دوهيلا
 ذاختا نم اوبات : يأ « اوداه مهنأل :ليقو مالسلا هيلع بوقعي دالوأ رنگا ادرهي ىلإ

 . اهلإ لجعلا

 اومس -مالسلا هيلع- ىسيع ةعيرش ىلإ مهتنايد يف نوبستني نم :ىراصنلا

 نحن :اولاق مهنم نييراوحلا نأل :ليقو «ةرصان ىمست ةيرق اولزن مهنأل ؛ىراصن

 هللا رانا

 دوهيلا ىلع دوعي ريمضلاو «عرشب هيلإ يحوأ نم وهو «يبن عمج :مهئايبنأ

 لجأ نم مكسئانك لخدن ال انإ) :هيقيت رمع لاقو «ةعيبلا يف ةالصلا :باب «4705) مقرب يراخبلا ءاورإ ت17

 :باب «(559) مقرب ملسمو ««ليثامت اهيف ةعيب الإ ةعيبلا ىف ىلصي كت سابع نبا ناكو” ءاروصلا اهيف يتلا ليثامتلا



 ضاشل ١ أ

 هيلع- ىسيع مهيبن ىراصنلا نآل ؛ ةفئاط لك ال نيتفئاطلا عومجم رابتعاب ىراصنلاو

 . ادجسم هوذختا ربق هل سيلو - مالسلا

 . هلعاف نعل يذلا دجاسم ءايبنألا روبق ذاختا يأ : كلذ الولو

 . ةرجحلا ناردج مدهب لكئاحلا هنع ليزأو فشكل وأ عيقبلا يف رهظأل : هربق زربأ

 يبنلا نأ يأ ءاخلا حتفب ىشخ وأ يشخ : ةياور يفو فيخ : ءاخلا مضب : ىشخ

 ظ ie قنا تاک ل

 : يلامجإلا حرشلا (د)

 هدحو هب بلقلا قلعتو هتدابعو ىلاعت هللا ديحوت قيقحتل لسرلا ىلاعت هللا ثعب

 ًصيرح مکی دمحم مهمتاخو مهلضفأ ناك مث نمو ءاقوخو ءاجرو E ةبحم

 اذه يفو هعئارذو هلئاسو نمو كرشلا نم ريذحتلاو «كلذ ةيامح ىلع صرحلا لك

 دوهيلا هللا نعل» : هنم مقي مل يذلا هضرم ىف لاق هنأ عظم ةشئاع ربخت ثيدحلا

 مهئايبنأ روبق اوذختا مهنأل ؛مهنعل هللا نأ ربخي وأ ‹مهيلع وعدي «ىراصنلاو

 نايبل ؛ هتوم ضرم يف كلذ لاق هنأ تربخأو اوعنص ام هتمأل اريذحت كلذ لاق «دجاسم

 لعل : لئاق نلوقي الف خسني مل كلذ نأو ءديحوتلا ةيامحب مس يبنلا مامتها ةدش

 فوحخ الولو :عهزف تلاق .كرشب دهع ىثيدح سانلا ناك نيح مالسإلا لوأ يف كلذ

 الإ ,هباحصأ عم عيقبلا ىف ذ لعج وأ ًارهاظ نوكي ىتح هربق زربأل ادجسم هربق ذاختا

 . ةي ةشئاع تيب ىف هولعجف دجسم ذختي نأ اوفاخ غا ةباحصلا نأ

 : ثيدحلا دئاوف (د)

 ١ - دجاسم روبقلا ذختا نم نعل .

NE lÎ 

 . كلذب همامتهاو ديحوتلا ةيامح ىلع مي يبنلا صرح -۳

 . ادجسم هذاختا فوخ ماب يبنلا ربق زاربإ مدع يف ةمكحلا نأ -

 نفدي نيأ اوفلتخا كي ةباحصلا نأ خيراتلا يف رهتشا : عمجو ةضراعم (ه)



 0 | ۳۷۸( د ماكحألا ةدمع حرش مايهفألا هنت

 الإ يبن ضبق ام :لوقي مدع يبنلا تعمس :لاق هيلي ركب ابأ نأو ؟ ميا يبنلا
 امهنيب عمجلاو «ثيدحلا اذه هربق زاربإ نم عناملا نأ ىلع ليلد وهو (صضبق ثيح نفد

 نم صنلا عابتا ينعأ اا عومجم ةلعلا نوكت دقف امهنيب ةافانم ال هنإ :لاقي نأ
 مدهب هدنع لئاجلا ةلازإو هفشك هربق زاربإب دارملا نإ :لاقي وأ ادجسم هذاختا فوخ

 1 ملعأ هللاو ءارهاظ ازراب ربقلا ىقبي ىتح ةرجحلا ناردج

 دجسملا لخاد هير يبنلا ربق نأ نآلا مولعملا نم : «هباوجو لاكشإ» :ةيشاح

 دجاسم ءايبنألا روبق ذختا نم نعل عم هرارقإ ةيمالسألا ةمألل غاس فيكف «يوبنلا

 ؟ كلذ نم ديدشلا يع يبنلا ريذحتو

 ةرجحلا تلخدأ مث فيلع اًقباس ناك لب ءربقلا ىلع نبي مل دجسملا نأ : باوجلاو

 يف ًارهاظ ًزراب ربقلا سيلف ؛اهناردجو اهناطيحب هنع ةلقتسم هيف ةعسوتلا دنع هيف
 ءهيف ثدحأ ربقلا نإ وأ «هيلإ ىلصي هنإ وأ ءادجسم ذختا هنإ :لاقي ىتح دجسملا

 يف نيذلا ةباحصلا 3 نيدشارلا ءافلخلا رصع ضارقنا دعب هيف ةرجحلا لاخدإ ناكو

 «زييمتلا نس لبق ميم يا ىبنلا اوكردأ نيذلا ةباحصلا راغص الإ اهيف قبي ملو «ةنيدملا

 ویا ید و ا يک وتس ا ی رک نک كما لاق

 ديلولا رمأب ةنيدملا ىلع اّيلاو ناك نيح زيزعلا دبع نب رمع اهلخدأ دقو ها . ادجسم

 روبقلا ىلإ لصي ال ىتح ةرجحلا باب دسو نيعستو ىدحإ ةنس يلاوح كلملا دبع نب
 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو ءدجسملا نع اهل لماك لاصفنا كلذ يفو «دحأ
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 © رشع ثلانلا ثيدحلا و

 نم انم سيل» :لاق مدي يبنلا نأ : تف دوعسم نب هللا دبع نع -64

 . «ةيلهاجلا ىوعدب اعدو بويجلا قشو دودخلا برض

 . بئاصملا نم طخستلا مكح نايب : ثيدحلا عوضوم ()

 : هجولا ةحفص وهو .دخ عمج ىهو اهمطل : دودخلا برض

 يذلا بوثلا قوط وهو « بيج عمج يهو « عسوتت ىتح اهبذج : بويجلا قش

 هاليو اي : ةبيصملا دنع مهلوق لثم ةيلهاجلا لهأ ءادنب ىدان : ةيلهاجلا ىوعدب اعد

 : نيلهاجلا عينص نم هنآلو « هل اًحيبقت ةيلهاجلا ولا فيضأو . هاروبتاو

 بئانضملا ىلع ريق كلك ىلا هيلع ناك ان, نلغ ريس نالا وه اح نموللا
 لعفي هللاو ىلاعت هل كول هنأ ؛ هردقو هللا ءاضق نم طخستي الو بئاحملا ابجتيو

 اذه ىفو ءاهديزي لب اهنوهي الو ,بئاصملا عفدي ال طخستلا نآألو ؛ءاش ام هكلمب

 انقيرط لهأ نم نوكي نأ ىفن مي يبنلا نأ هتان دوعسم نب هللا دبع ربخي ثيدحلا

 ًطخست بئاصملا دنع هبوث قشي وأ «هدخ مطليف «هردقو هلا ءاضق نم طخستي نم

 . بئاصملا دنع ةيلهاجلا لهأ هب وعدي امم امهوحنو روبثلاو ليولاب وعدي وأ اعزجو

 برض ميرحت تابع (11) قري ملسمو: بيوتا قش ن ان نمل تا ۲5 مقرب يراخبلا هاور ح15

 . ةيلهاجلا ىوعدب ءاعدلاو بويحلا ىشو دودخلا



 مر. | ڪس ماكحألا ةدمع حرش ماههألا ببنت

 : ثيدحلا دئاوف (د)

 : نازحألا ةرارح لاعشإو هسفن ىلع

 . هعابتاو ليم ىبنلا ةقيرط لامك -۳
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 تح ر صح

 © رشع عبارلا ثيدحلا م

 ىلصي ىتح ةزانجلا دهش نم» :لاق م ع يبنلا نأ اغ ةريره يبأ نع -6

 لثم» :لاق ناطاريقلا امو :ليق ««ناطاريق هلف نفدت ىتح اهدهش نمو طاريق هلف اهيلع

 . (دحأ لثم امهرغصأ) : ملسملو .«نيميظعلا نيلبجلا

 .(۷۹) مقر ثيدحلا ىف هتمجرت تقبس . هش ةريره وبأ : يوارلا

 : ثيدحلا عوضوم (أ)

 . ةزانجلا عبتا نم رجأ نايب

 تيملا : ميحلا حتفب يهو ةزانجلا رضح نم : ةزانجلا دهش نم

 ا اهايإ هدوهش لتمأ ىنعملاو ةياغلل یحو اهرسكو ماللا حتفب يور :ىلصي ىتح

 . اهيلع ةالصلا نم غارفلا

 . لبجلا لثم رجألا نم ميظع رادقم : طاريق

 . رمتسا مث اهيلع ىلص نم : دارملاو اهرضح : اهدهش نمو

 هدحوتل ؛ ادخل یم «ةروهشملا ةوزغلا هذنع تعفو ةنيدملا ا

 ةمصب هفصوو ي٤ يبنلا هبطاخ دقو «هلوح ام لبج هب ا

 فجر نامثعو رمعو ركب وبأو وه هدعص الو (هبحنو انبحي لبج اذه» :لاقف لقعي نم

 ظ e قيدصو يبن الإ كيلع سيلف دحأ نكسا» :لاقو هلجرب هبرضف ؛مهب

 ىلع مل :باب «((455) مقرب ملسمو «نفدت ىتح رظتنا نم :باب )١551(( مقرب يراخبلا هاور - 11٥

 .اهعابتاو ةزانحلا

 دقل :لاق هلت ةريره يبأ ثيدح هغلب املف فرصني مث ءاهيلع ىلصي رمع نبا ناكو :رمع نب هللا دبع نب ملاس لاق
 )فر ماس تاور رک رار ایم



 ماسكحألا ةدصع حرش ماسهقألا ذا حط را کک

 : يلامجإلا حرشلا (ج)

 اهعابتاو ةزانجلا عييشت يف بغرب امب ميم يبنلا نع لغ ةريره وبأ ربخي
 نم طاريق هلف ؛اهيلع ىلصف ةزانحلا عبتا نم نأ ا ربخأ ثيح ؛اهيلع ةالصلاو

 نيلبجلا لثم ناطاريق امهف رخآ طاريق هلف اهنفد نم غرفي ىتح اهعم رمتسا نإف رجألا
 هل ءاعدلاو ملسملا هيخأ قحب مايقلا نم هيف امل كلذو ؛دحأ لثم امهرغصأ نيميظعلا

 اذهب رمع نبا ثّدح الو « حلاصملا نم اهريغو تيبلا لهأ بولق ربجو لآملاب ريكذتلاو

 . ةريثك طيرارق انعيض دقل : لاق . ثيدحلا

 : ثيدحلا دئاوف (د)

 . اهنفدو اهيلع ةالصلاو ةزانجلا عابتا ةليضف ١-

 اهعم رمتسا نمو طاريق رجألا نم هلف ؛ اهيلع ىلصي ىتح ةزانجلا عبت نم نأ -؟

 . رخآ طاريق هلف نفدت ىتح

 . لمعلا ردقب ءازحلا نأ -

 اهيلع ىلصي ىتح هتزانج عبتا نم باثأ ثيح ؛ ىلاعت هللا ىلع ملسملا ةمارك 5

 . ميظعلا رجآلا اذهب نفدت وأ

 هيحصو هلآ ىلعو دمحم انيبن ىلع هللا ىلصو
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 س ةاكزلا باتك -4 ھ
 : اعرشو ةغل ةاكزلا فيرعت

 ءىشلا ةوهصو ‹ ةراهطلاو افلا : ةغل ةاكزلا

 : ةصوصخم ةهج وأ ةفئاطل صوصخم لام ىف بجاو ءزج :اعرشو

 ؛ ةنيدملا يف اهفراصمو اهؤابصنأو اهضورف تنيبو «ةرجهلا لبق ةكمب تضرف
 هلوسرو هلل بذكم هنأل ؛ رفاك وهف اهتيضرف ركنأ نمف «مالسإلا ناكرأ دحأ : يهو

 ا انف + ميلأ باذعب رشبيلف اًثواهتو ًالخب اهعنمو اهتيضرفب رقأ نمو « تي
 ©9 ميلَأ باذعب مهَرَشَبف هلا ليبس يف اهنوقفي الو ةضفلاو بهذلا نورتكي نيذلاوإ

12101 EE 

 ةبوتلا نورتكت متنک ام اوقوذُف مكسفنأل :۳٤ 0 .

 ()عاجش ةمايقلا موي هل لثم هتاكز دؤي ملف الام هللا هاتآ نمو» : يبنلا لاقو

 :لوقي مث -هيقداش ينعي- هيتمزهلب ذخأي مث ةمايقلا موب ق وطي | ناتبییز هل ۲ عرقآ

 ريخ وه هلضف نم هللا مهاتآ امب نولخبي نيذلا نبسحي الو | الت مث «كزنك انآ كلام انآ

 0 ٠٠۸۰ :نارمع لا ةماّيقلا موي هب اولخب ام نوُقَوطيس مهل رش وه لب مهل

 مالسإلل ةيويندلاو « ةينيدلا دئاوفلا نم اهيلع بترتي ام :اهتيضرف نم ةمكحلاو
 مالسإلا عفنو « هيف ةكربلا لوزنو « هلام ةيمنتو « يكزملا ريهطت نم « عمتجملاو « يكزملاو
 : نولسم او

 ى ؟) تا ا0
 : هتبقر ىلع قوطلاك لعجي (4) ٠ , مسلل ءاعو هسأر نم نينرقلا لحم يف ناتمحل (5)

 |! مهل ارْيَح وه هلضف نم هللا مهاتآ امب نولخسي نيذّلا نبسحي الو : باب «(55895) مقرب يراخبلا هاور (6)

 . ةاكزلا عنام مثإ : باب «(488) مقرب ملسم هاورو « 1١18١( :نارمع

 7 هيد هلل ا 00 00 ل

e aS 

 . .VY) /؟١) «سبرعلا ناسلا . نهار ورد هلق طفوك



 ماسكحألا ةدمع حرش مامفألا هيت 2

 ه لوألا ثيدحلا م
 لبج نب ذاعمل مخي هللا لوسر لاق :لاق ةف سابع نب هللا دبع نع -7

 نأ ىلإ مهعداف مهتئج اذإف باتكلا لهأ اًموق يتأتس كنإ» :نميلا ىلإ هثعب نيح

 «كلذب كل اوعاطأ مه نإف هللا لوسر دمحم نأو هللا الإ هلإ ال “نأ اودهشي

 كل اوعاطأ مه نإف «ةليلو موي لك يف تاولص سمخ مهيلع ضرف دق هللا نأ مهربخأف

 .مهئارقف ىلع درتف مهئاينغأ نم ذخؤت ءةقدص مهيلع ضرف دق هللا نأ مهربخأف .كلذب

 اهنيب سيل هنإف مولظملا ةوعد قتاو ؛مهلاومأ مئاركو كايإف .كلذب كل اوعاطأ مه نإف

 . «باحح هللا نيبو

 ميمي
 :يوارلا

 هي يبنلا مع نبا ةي يمشاهلا يشرقلا بلطملا دبع نب سابع نب هللا دبع
 باجتساف «نيدلا يف ههقفي نأو «باتكلاو ةمكحلا هللا هملعي نأ مع يبنلا هل اعد

 نامجرتو «ةمآلا ربح :بقل ىتح اريثك هنم كردأو ملعلا يف دهتجاف «هءاعد ىلاعت هللا

 ناسل هل لوهكلا ىتف مكاذ : هتف باطخلا نب رمع نينمؤملا ريمأ هيف لاق «نآرقلا

 «ةنس ةرشع ثالث وحن يع يبنلا ةافو نيح هرمع ناك .«لوقع بلقو «لوؤس
 . هاضرأو هتم ةنس نيعبسو ىدحإ نع «نيتسو نامث ةنس فئاطلا يف تامو

 : ةاكزلا مكح : تالل بسانملاو « دلعتم هعوصوم : ثيدحلا عوضوم (أ)

 و دل ءاينغألا نم ةقدصلا ذخأ :باب )2١570(« مقرب يراخبلا هاور ح5١

 ظ . مالسإلا عئارشو نيتداهشلا ىلإ ءاعدلا :باب «(۹)مقرب
 ٠ هنم ءيدرلا نم الو «هنسحأ نم سيلو «لاملا طسو نم ذخأي نأ لصألاف

 لالخإ ضارملا نع ةحيحصلا فيلكتو ةاساوملا ىلع ةاكزلا ىنبم : (1515 /۲) ؟ىنغملا ىف هللا همحر ةمادق نبا لاق
 اهل اذك تج نما شارا نم لاوهلاو مالا نم الحاير هج نم راتاو ترلان قد رلا نه دعانا دو اتال
 هيف ناک اذإ ام ىلع هلمحن وأ ؛لاوحألا ضعب يف ةبيعملا جارخإ زاوج ىلع لدي ثيدحلا يف ءانثتسالا نأ انركذ دقو ءانه

 نم ةضيرفلا ممتو ةحيحصلا جرخأ ةضيرفلا ضعب , الإ اضيرم باصنلا عيمج ناك نإو ءةحصلا بلاغلا نإف «حيحص

 :ها١ ءاوس ةبيعملا يف مكحلاك ةمرهلا يف مكحلاو منغلاو رقبلاو لبإلا نيب اذه يف قرف الو «لاملا ردق ىلع ضارملا

 . هللا الإ هلإ ال هنأ لصألاو «ةليقثلا نم ةففخم نأ )١(



ESEREN) | 

 : تاملكلا حرش (ب)

 امو ءاردب دهشو «ةيناثلا ةبقعلا دهش « يعازخلا يراصنألا لبج نبا : وه : ذاعم

 ىلإ داعو «هل اعدو هعدوف .اًّيضاقو اًملعمو ءايعاد «نميلل ر يبنلا هثعب «اهدعب

 تام مث «ةديبع ىبأ دعب ماشلا ىلع ين رمع هالو يتب ركب يبأ ةفالخ يف ةنيدملا

 . ةنس نيثالثو عبرأ نع ةرشع ينامث ةنس ساومع نوعاط يف هماع نم

 . ةرجهلا نم رشع ةنس لوألا عيبر ىف كلذ ناكو ,هلسرأ : هثعب

 هنأل ؛ كلذب يمس «برعلا ةريزج هبش نم يبونجلا لحاسلا ىلع دالب : نميلا

 . ةعامج : اًموق . ةبعكلا نيمي نع

 ةلزانلا ةراوتلا : مهباتكو دوهيلا : مهو ىلاعت هللا نم لزان باتك باحصأ :باتك لهأ

 . مالسلا هيلع ىسيع ىلع لزانلا ليجنإلا : مهباتكو ,ىراصنلاو « مب ىسوم ىلع

 مهنم بلطاف : مهعداف

 . مهتنسلأو مهبولقب امزاج ارارقإ اورقي :اودهشي

 . ةلطاب هاوس ام ةيهولأف .هللا ىوس قحب دوبعم ال يأ : هللا الإ هلإ ال نأ

 . يمشاهلا يشرقلا بلطملا دبع نب هللا دبع نبا وه :ادمحم

 كل اوداقنا: كلاوعاطأ .٠ ةفاك قلخلا ىلإ هلسرم : هللا لوسر

 ها لوسو. ادمحم ناو هلا الإ هلإ ال نأ ةداهشب + كلذ

 . ادكؤم اًباجيإ بجوأ : ضرف

 . رجفلاو ءءاشعلاو برغم او ءرصعلاو ءرهظلا يه : تاولص سمخ

 .. كاملا نام قدس ىلع الادلة تيفسو اكر دص

 ۰ . هبئان وأ مامإلا اهذخأي : يأ : ذخؤت

 . اًيوكز اًباصن كلمي نم :انه دارملاو ريثكلا لاملا وذ :وهو : ينغ عمج :مهئاينغأ

 مهئارقفو مهئاينغأ يف ريمضلاو هتيافك دجي ال نم :وهو :ريقف عمج : مهئارقف

 . نيملسملا مومع ىلإ : ليقو «نميلا لهأ ىلإ عجري
 : ندحأ كانإ الاوفر لعب بعل ريما كاب

 : بنتجا : هريذعت فوذحم لعفل لوعفم . وهو : نشا :مئارک



“A^ماكحألا ةدمع حرش ماهقألا هنت  

 . ملظلا بانتجاو ,فاصنإلاب مولظملا ةوعد نم ةياقو ذختا :قتاو

 امإ :هقح صوقنملا مولظملاو ,هملظ نمم مقتني نأ ىلاعت هللا هلاؤس :مولظملا ةوعد

 ةراشإلا :اهلبق امل ةلمجلا هذه ةبسانمو .هيلع بجي ال اب همازلإ وأ .هل بجي ام هعنمب

 هيلع ءاعدلل ذخآلا هب ضرعتي ملظ لاومألا مئارك ذخأ نأ ىلإ

 . اهلوبق وأ ىلاعت هللا ىلإ اهلوصو عنمي عنام :باحح

 : يلامجإلا حرشلا (ج)
 غيلبتب هرمأو .ناكمو نامز لك يف اًعيمج سانلا ىلإ م ادم همت ل ت

 نم مالسإلا ىلإ ةاعدلا ثعبي خم ناكف سانلا ىلإ e اهلوصأب ةلاسرلا كلت

 لاقو .يرعشألا ىسوم ابأو لبج نب ذاعم نميلا ىلإ ثعب هتايح رخآ يفو هجو لك

 نم ةيحان ىلإ انين داخل نك دحر (ارفنت الو ارشبو ارسعت الو ارسي» :امهل

 نيح اًداعم ربخأو .ءاعنص ةهج ىلإ ىسوم وبأو .ندع ةهج ىلإ ذاعم ناكف .نميلا

 قيلي امب مهبطاخيو مهل دعتسيل ؛ملعو باتك لهأ نم موق ىلع مدقيس هنأب ههجو
 هلإ ال نأ اودهشيف ؛ ةلاسرلاو ديحوتلاب رارقإلا مهل هتوعد لوأ نوكت نأ هرمأو .مهلاحب

 تاولصلا نم هلع لا رف اع ياا كا لوس امم هار تالا

 يف مهلاومأ سئافن ذخأب مهملظ نم اًداعم رذح مث . كلذب اومزتليل ؛ةاكزلاو

 . عنام ىلاعت هللا نود اهعنمي ال يتلا مولظملا ةوعد نم هرذحو «ةاكزلا

 : ثيدحلا دئاوف (د)

 ١- مامإلا ىلع ضرف وهو . مالسإلا ىلإ ةاعدلا ثعب .

 . مهرمأ يف ةريصب ىلع نوكيل ؛ مهيلإ ثعب نم لاحب ثوعبملا راعشإ -؟
 . مهألاف مهألاب ةوعدلا يف ءادتبالا -۳

 ْ اهلبق اب نووعدملا مزتلي ىتح ةبترم ىلإ لقتني الأ -

 تحب ناك ا الأ معا ارب ترا و اإلا تاكرأ نم امهنا حم حلاو ماضل ةوعذلا ثيدحلا اذه: ىف دري مل (1)

 لهسيف ؛ مهبولق يف ناميإلا رقتسيل ؛ امهيتقو ىلإ امهل ةوعدلا ترخأ جحلل الو موصلل اتقو سيلو عيبر يف ذاعم
 نيح نم دقعني اهلوح نأل ؛ لوحلا مامت لبق بجت ال : يهو ,ةاكزلا ركذ كلذ ىلع دري الو« لوبقلا مهيلع

 . ملعأ هللاو « مالسإلا لوأ نم مهل اهركذ نيعتف , مهمالسإ



 تلاسشثلا س,_ بلبإلا

 : يلي امك ةوعدلا بتارم نأ -5

 كلذ نأل ؛هللا لوسر دمحم نأو «هللا الإ هلإ ال نأ ةداهش ىلإ ةوعدلا :ىلوألا

 . هب الإ تادابعلا حصت ال يذلا نيدلا ساسأ

 . ةيندبلا تادابعلا دكوأ اهنأل ؛سمخلا تاولصلا ىلإ ةوعدلا : ةيناثلا

 . ةيلاملا تادابعلا دكوأ اهنآل ؛ةاكزلا ىلإ ةوعدلا : ةثلالا

 . ضئارفلا ضرفأ ةلاسرلاب مسرب دمحمو «ديحوتلاب ىلاعت هلل ةداهشلا نأ -

 . سمخلا تاولصلا ةيضرف -ال

 + نرغب نمل كولا ا
 . لاومألا يف ةاكزلا ةيضرف -4

 ٠- ءارقفلا ةجاح دس ةاكزلا ضرف يف ةمكحلا نم نأ .

 ١- ةينامثلا فانصألا نم دحاو فنص ىلإ ةاكزلا فرص زارج .

 . هيف تبجو يذلا ناكملا ءارقف ىلإ ةاكزلا فرص ةيعورشم -۲

 ١ - هبئان وأ مامإلا ىلإ ةاكزلا عفدب ىكزملا ةمذ ةءارب .

 مهمازلإل ملظ هنأل ؛اهيف لاومألا مئارك ذخأ نم ةاكزلا ىلع يعاسلا ريذحت- ٤

 . مهيلع بجي ال ام

 هنأل ؛اهمئارك ىلع لاومألا صئاقن ذخأب يعاسلا ريذحت كلذ ىلع ساقي -65

 . ةاكزلا يقحتسمل ملظ

 . هتملظم لثمب هلاظ ىلع مولظملا ةوعد زاوج -71

 هلا لع لامك نم نيبال لهل نعت ا یا ايست ا
 لاق

 . ةوعدلا ةباجتسا مزاول نم اهنآل ؛ ىلاعت هلل عمسلاو «ةردقلاو ءملعلا تابثإ -۸

 . مههيجوت دنع ةاعدلا داشرإ يف مَع يبنلا ةمكح -4

 . ةميظعلا ةمهملا هذهل ًالهأ ناك ثيح ؛ هتيم لبج نب ذاعم لضف -
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e 

  - ۱3۷اميف سيل : يو هللا لوسر لاق : لاق هنا اف يردخلا ديعس ىبأ نع

 ی ا ا

 (ةقدص .

e 
 : يوارلا

 يجرزخلا يراصنألا يردخلا نانس نب كلام نب دعس وه : يردخلا ديعس وبأ

 ازغ مئأل ةمول هللا يف هذخأت الأ ىلع ةعامج هعمو ملي يبنلا عياب هنأ ركذ كنان

 نم ناك .ًاريغص اهلبق ناكو .قدنخلا ةوزغ اهلوأ ,ةوزغ ةرشع ىتنث ملي يبنلا عم

 عبرأ نع ,نيعبسو عبرأ ةنس تام ,ءالضفلا ءاملعلا نمو ,نيرثكملا ثيدحلا ظافح

 . عيقبلا يف نفدو .ةنس نينامثو

 : ثيدحلا عوضوم (آ)

 راد براو ااو هلام لك "ىف بالا نادك

 : تاملكلا حرش (ج)

 : لقا و

 . امهرد نوعبرأ ا . ةيقوأ عمج :قاوأ

 . ةاكز : ةقدص

 . لبإلا نم رشعلا ىلإ دحاولا دوذلا :دوذ

 قاوأ سمخ نود اميف سيل يلو اح هم يبنلا لوقل زنكب سيلف هتاكز يدأ ام ٠ تاب 5 ) مقرب ىراخبلا هاور ۷ ١-

 , ةاكزلا باتك (4ا1/4) مقرب ملسمو ,ةقدص

 : ةاكزلا بوجو ىلع لدت يتلا صوصنلا ركذ نأ دعب (087 /7) «عتمملا حرشلا» يف هللا همحر نيميثع نبا خيشلا لاق

 . عون صوصخم وه لب عون الو ءيش لك ال نكل ,ضرألا نم جرخي اميف ةاكزلا بوجو ىلع لدت صوصنلا هذهف»
 . «امك ردقمو

 نكت مل نإف ,ةرخدم ةليكم نوكت نأ طرشب ةاكزلا اهيف بجت رامشلاو بوبحلا نأ : ةصالخلاو» : هللا همحر لاق مث

 . «هللإ ءاش نإ دمتعملا هيلعو ,لاوقألا برقأ وه اذه اهيف ةاكز الف كلذك



 ےس )1 کک تئاشلا سا
 عاصب اعاص نوتس هردقو «رمثلاو «بحلا نم لمحلا : وهو . قسو عمج : قسوا

 ةعبرأ :لاقشملاو «ديجلا ربلاب الاقثم نينامثو ةئامعبرأ :هنزو غلابلا يع يبنلا

 ٠ مارج عبرو ‹ تامارج

 لعج ؛هنم ذخؤت نأ هلام لمتحي يذلا ينغلا ىلع الإ بجت ال ةاكزلا تناك ال

 اذه يفو «هنودب ةاكزلا بجت ال ثيحب ؛باصنلا ملعلا لهأ هامس ادح كلذل عراشلا

 لبإلا باصنو «قاوأ سمخ ةضفلا باصن تت لعج دققف «بوبحلاو ؛ لبإلاو

 . ةاكز كلذ لود اميف سيلو «قسوأ ةسمخ رامثلاو بوبحلا باصنو «دوذ سمخ

 ظ : ثيدحلا دئاوف (د)

 ا كيلي اذإ ااو ترار ارا ةضقلا قدا اترو ا

 لقأو «قسوأ ةسمخ رامثلاو بوبحلا باصنو «قاوأ سمخ ةضفلا باصن نأ -

 . باصنلا نود امف ةاكوت ال هنأ >7

 ذح وت نأ لمتحي ال ثيح ؟باصنلا نود امع ةاكزلا طاقسإب عيرشتلا ةمكح -4

 هم ٠
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 © ثلاثلا ثيدحلاه

 .هدبع يف ملسملا ىلع سيل» :لاق تت يبنلا نأ : يام ةريره يبأ نع -

 . «قيقرلا يف رطفلا ةاكز آلإ» : ظفل ىفو «ةقدص هسرف الو

 مس
 یوا

 دهشو «ربيخ ماع ملسأ عنز يسودلا رخص نب نمحرلا دبع :وه :ةريره وبأ

 رضحو « هثيدحب ىنتعاو إب يبنلا مزالو .ةعباسلا ةنسلا نم مرحملا يف اهيف ةوزغلا

 ىسني نلف هيلإ هضبقي مث يتلاقم يضقأ ىتح هئادر طسبي نم» : هيف لاق سلجم هنم
 مث « هثيدح ياع يبنلا ىضق ىتح هيلع تناك ةدرب ةريره وبأ طسبف «ينم هعمس اًئيش
 ! . هيلإ اهضبق

 ٤ يبنلا هل دهش دعب هنم هتعمس اًئيش تيسن ام هديب يسفن يذلاوف : لاق

 انملعأو مب هللا لوسرل انمزلأ تنك : رمع نبا هل لاقو . ثيدحلا ىلع هصرحب

 ىور نم ظفحأ ةريره وبأ ناك : يراخبلا لاقو ءاًضيأ رمع نع هوحن يورو « هثيدحب

 ةباحصلا رثكأ ناكو «ملعلا لهأ نم ةئاغامشلا وحن هنع ىور .هرصع ىف ثيدحلا

 نيعبسو ةعبرأو ةئامثالثو فلآ ةسمخ وحنب ثدح هنأ ملعلا لهأ ركذ ىتح «اتيدحت

 . نيسمخو عبس ةنس ةنيدملا يف يفوت .اًئيدح

 : ثيدحلا عوضوم (آ)

 . ليخلاو قيقرلا ةاكز مكح

 : تاملكلا حرش (ب)

 . اًنطابو ًارهاظ ىلاعت هلل داقنملا : وه : ملسملا

 ةاكز ال : باب ((485) مقرب ملسمو ,ةهقدص هس رف ی ملسملا ىلع نا : تا )۹ ٤ ) مقرب يراخبلا هاور - ۱ ۸

 هسرقو هدبع ىف ملسملا ىلع

 «ةراجتلل نكت مل اذإ قيقرلاو ليخلا ىف ةاكز ال هنأو ءاهيف ةاكز ال ةينقلا لاومأ نأ يف لصأ ثيدحلا اذه : يوونلا لاق

 1 (05 /۷) «ملسم حرش . فلخلاو فلسلا نم ةفاك ءاملعلا لاق اذهبو



 لا

 . هسفنل هصتخا يذلا قيقرلا نم هكولمم :هدبع

 . هسفنل هصتخا يذلا ليخلا نم هكولمت

 . ةاكز : ةقدص

 .ماعط نم اعاص ناضمر نم رطفلا دنع عفدت يتلا ةقدصلا : ىه :رطفلا ةاكز

 ..كولمملا :قيقرلا

 نم هسفنل ملسملا هدعي اميف ةاكزلا طقسأ مسي يبنلا نأ ها ةريره وبأ ربخي

 هنيع يف ةاكزلا بجت امم وه سيلو «ءامنلل ال هسفنل هصتخا هنأل كلذو ؛ليخلاو قيقرلا

 يف رطفلا ةاكز توجو نقلا يناثلا ظفللا ريشسيو مة ةانكذلا دخل ًالمتحم نكي ملف

 . لاح لكب تبجوف ةراح هاكرز اسلا اهنآل ؛قيقرلا

 : ثيدحلا دئاوف (د)

 ١- ليخو قيقر نم هسفنل ملسملا هصتخا اميف ةاكزلا بوجو مدع .

 . 2١7 ةراجتلل دعملا ليخلاو «قيقرلا يف ةاكزلا بوجو -؟

 : ةراجتلل نكت مل نإو ؛قيقرلا يف رطفلا ةاكز بوجو -'

 . هتلوهسو يمالسإلا عيرشتلا ةمكح -8

OO 

 نأ مولعملا نمو ءامهنم هسفن ىلإ ناسنإلا هفاضأ اميف ةاكزلا ىفن امنإ مب يبنلا نأ كلذ ىلع ةلالدلا هجو )١(
 ؛هريغ كلم هنأل ؛هيف ةاكزلا يفن نايب ىلإ جاتحي ال ناسنإلا هكلمي ال ام نأل ؛كلم ةفاضإ تسيل انه ةفاضإلا

 امنإو ءهنيع يف ضرغ هل سيلو ء«هسفنل هكلام هصتخي مل ةراجتلل دعملاو صاصتخا ةفاضإلا نوكتف اذه ىلعو

 . هقوطنم نود ثيدحلا موهفم نم اًدوخأم ةاكزلا باجيإ نوكيف ؛هحبرو «هتميق يف هضرغ
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 ٩ - ءرابج رئبلاو «رابج ءامحعلا» :لاق مكي م يبنلا نأ هين ةريره يبا نع

 «سمخلا زاكرلا يفو «رابج ندعملاو .

 مريع
 :يوارلا

 مقر ثيدحلا ىف هتمجرت تقبس :ةريره وبأ )/١5(.

 زاكرلا يف بجي ام :بابلل هبسنأو .ددعتم عوضوملا :ثيدحلا عوضوم (آ) .

 تاملكلا حرش (ب) :

 ملكتت ال اهنأل ؛هب تيمس .ةميهبلا : ءامجعلا .

 نومضم ريغ رده ةميهبلا ةيانج :ىنعملاو ءرده :رابج .

 رده رئبلاب فلتلا نأ :ىنعملاو ,بيلقلا : رتبلا .

 .رهاوجلا تبنم :ندعملا ٠ فلتلا نأ :ىنعملاو :سوماقلا يف هلاق .هوحنو بهذ نم

 رع دلا

 ةلهاشلا نم نرفدلا لالا <وهو .قوكرملا يأ :راكرلا .

 .ينهذلا دهعلل :ليقو .ةقيقحلا نايبل هيف لاو ءازجأ ةسمخ نم ءزج :سمخلا

 ءىفلا فرصم فرصي ام :سمخلاب دارملا نوكيف

 يلامجإلا حرشلا (ج) :

 لصاحلا صقنلا وأ فلتلا نامض مكح نع يَ يبنلا نع هان ةريره وبأ ربخي

 ندعملاو ءامجعلا حرج :باب )2١7١١(, مقرب ملسمو «سمخلا زاكرلا يف :باب )١558(, مقرب يراخبلا هاور - ۹

 . رابج رئبلاو

 وأ مف وأ ديب تباصأ ام اهبكارو اهقئاسو ةبادلا دئاق نمضي : ١6١( /۷) «مألا» ىف ىلاعت هللا همحر ىعفاشلا لاق

 هلعف نم اهأطو نأل ؛نمضيف اًئيش أطت نأ ىلع اهلمحي نأ الإ اًئيش نمضي الو اذه الإ زوجي الو بنذ وأ لجر

 . مكحت اذهف ءاهلجر نع نمضي الو ءاهدي نع نمضي :لوقن نأ امأف ءاهب ىنج هتادأ نم ةادأك ذئنيح نوكتف

 )١( هيلع امهرايهنا وأ ءامهيف دحأ طوقسب نوكي :ندعملا وأ رئبلاب فلتلا .



 ےس ۰

 وأ فلت نم لصح ام نأ هع نيب ثيح ؛ندعملا وأ “رئبلا لوزنب وأ «ةميهبلا لعفب

 ضقت وأ فلل نم ل نكلذكو ةدنحا نه دق ناجك نك 1 ةعمولا دن مق

 ندعملاو رئبلاو ةميهبلا نأل ؛كلهيف هيف لزني ندعملا وأ «كلهيف لجرلا هيف لزني رئبلاب

 . طيرفت وأ ءادتعا هنم لصحي مل اذإ اهكلام ىلع الو ءاهيلع نامضلا ةلاحإ نكمي ال

 .ءيفلاك وهف «بعت نود هلوصحل ؛سمخلا زاكرلا دحاو ىلع نأ مع نيب مث

 : ثيدحلا دئاوف (د)

 و صحم نوكر نإ اا الأ تلا ۷ روق ها ا اا

 ( . طيرفت وأ ءادتعا اهكلام

 لصحي نأ الإ دحأ ىلع هيف نامض الف ؛رئبلا ببسب صقن وأ فلت لك نأ -؟

 + يول نأ دع كم

 و ذو: ةمدحازلا كالو راكرلا نإ: كل
 ٠ روف زاكرلا سمخ جارخإ بوجو -4

 - ةقيقحلا نايبل هيف لا نأ ىلع ءانب ةاكزلا لهأ يف سمحخلا فرص بوجو -6

 نأ ىلع ءانب «ةمينغلا سمخ يقحتسم يف وأ -ثيدحلاب داهشتسالا لحم اذهو

 ٠ ثيدحلاب داهشتسالل لحم الف هيلعو ؛دهعلل هيف لا
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 هسماخلا ثيدحلاه

NVةقدصلا ىلع رمع ا هللا لوسر تعب لاف وي ةريره ىبأ نع . 

 :ىلاعت هللا هانغأف ريقف ناك نأ الإ ليمج نبا مقني امو» : مّ هللا لوسر لاقف 0م

 امأو هللا ليبس یف هداتعأو .هعاردأ سبتسحا دقف ؛ادلاخ نوملظت مكنإف :دلاخ امأو

 . 2؟هيبأ ونص لجرلا مع نأ ترعش امأ «رمع اي» : لاق مث . «اهلثمو ىلع ىهف :سابعلا

 ا
 :يوارلا

 .(۱۹۸) مقر ثيدحلا ىف هتمجرت تقبس : ةريره وبأ

 . ةقدصلا ىلع ةاعسلا ثعب مكح

 ءافلخلا يناثو نينمؤملا ريمأ هون يودعلا يشرقلا ليفن نب باطخلا نبا وه :رمع

 ةنس ىلاوح هنأ ريثك نبا حجرو «ةثعبلا نم تس وأ سمخ ةنس ملسأ .نيدشارلا

 لبق ةئيدملا ىلإ رجاه «رافكلا ىلع هتدشو هتوقل ؛همالسإب نيملسملا هللا زعأف ؛عست

 يف ارئاس كري ملو «. هتفالخ ةدم لوطل ؛مالسإلا ةعقر تعستاو .هدهع ىف تاحوتملا

 مالغ دي ىلع اديهش لتق نأ ىلإ داهجلاو دحلاو مزحلاو حصنلا نم هفلس ةريس سانلا

 .ةححلا يذ رهش نم لايل عبرأل رجفلا ةالص ىف ربك نيح ةؤلؤل بأ . ىعدي يسوجم

 )٩۹۸۳(« مقرب ملسمو هللا ليبس يفو باقرلا يفو# : ىلاعت هللا لوق :باب «(۱۳۹۹) مقرب يراخبلا هاور - ۰

 . اهعنمو ةاكزلا ميدقت يف :باب

 فلخلاو تفلسلا نم ءاملعلا روهمج لاق هرو «ةراجتلا ةاكز بوجو اذه نم مهضعب طبنتساو : هللا همحر يوونلا لاق

 ضعبو ةفينح ابأ الإ ءاهرسأب ةمألا تلاق هبو «لوقنملا فقو ةحصو فقولا ةحص ىلع ليلد هيفو «دوادل اًقالخ

 «عوطت ةقدص تناك اإ «ةاکز 0 مل سابعلاو دلاخو ليمج نبا اهعنم كلا ةقدصلا هذه :مهضعب لاقو «نييفوكلا

 ١ )67/۷( املسم ا ىلع يوونلا حرش . ضايع يضاقلا هاکح
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 هيو ةشئاع ةرجح يف نفدو لايل ثالث دعب يفوتف «ةرجهلا نم نيرشعو ثالث ةنس

 . هك ركب يبأ ردص ءاذحب هسأرو ءركب يبأو ايي يبنلا عم

 اا ناک هو ا ع هينا لقوم مقل تر لو, ليتم ن
 . هلاح تحلصو

 تخآ نبا يموزخملا يشرقلا ةريغملا نب ديلولا نبا وه : تن ديلولا نب

 مهناعجشو ةيلهاجلا يف شيرف فارشأ دحأ و يبنلا وز ثراحلا تنب ةنوميم

 ةوزغ دهشو ةرجهلا نم نامث وأ عبس ةنس ملسأ مث «ةيبيدحلا ىلإ بورحلا مهعم دهش

 هيف لاق «قشمد حتفو مورلاو سرافو ةدرلا لهأ لتاقو «فئاطلاو «ةكم حتفو «ةتؤم

 ىدحإ ةنس يفوت .(«ةريشعلا ىتف ىتف معن هللا فويس نم فيس دلاخ» : ر ىلا

 . صمح يف :ليقو «ةنيدملا يف نيرشعو
 يبنلا مامعأ دحأ تن يمشاهلا يشرقلا بلطملا دبع نب لضفلا وبأ :سابعلا

 :يئابآ ةيقب اذه :لوقيو E E ا لوو ناك نم ل ل

 نأ لبق ةبقعلا ةعيب رضح « ١ 'مالسإلاو ةيلهاجلا يف مزمز ىف ةياقسلا هل تناكو

 ءاهيف ىقبف ةكم ىلإ عجرو «هسفن ىدتفاف رسأو «نيكرشملا عم اردب دهشو «ملسي

 حتفلا دهشو «ةكمل هعم عجرف ةفحجلا يف يع يبنلاب ىقتلاو رجاهف حتفلا ماع ملسأ
 نينح ىف تبثو

 ينب كولم وبأ :وهو «هيأرب نوذخأيو ةباحصلا را لقعو يأر اذ ناكو

 ةثالث اوغلبف نيتثاملا ماع يف هدلو يصحأ هنإ :لاقيو ءدلولا نم ةرشع هل ناك «سابعلا

 . عيقبلا يف نفدو «نيثالثو نيتنثا ةنس نابعش يف يفوت الأ نيثالثو

 . لسرأ :ثعب

 اهضبقل ةاكزلا ىلع : ةقدصلا ىلع

es Eا ىلإ ءاج هشام يبنلا نأ:  EEN 
 كلا ن وضو اب لاف 'ينقسا : ا لاقف E و هللا لوسر تاق كمأ ىلإ 0

 لاقف اهيف نولمعيو نوقسي مهو ؛ مزمز ىتأ مث هنم برشف < (ينقسا : م لاقف هيف مهيديأ نولعجي مهن

 . ثيدحلا «حلاص لمع ىلع مكنإف اولمعا» : نثَي ا



 ماكحألا ةدسع حش مامفألا ديت سس ۹۸) د

 . اًنايسن وأ هل ًءافخإ ؛همساب حرصي ملو هاف رمع : لئاقلاو يع يبنلل يأ :ليقف

 الا عفد ىبأ : عنم

 نم ينأي امل اديهمت ؛ ديَع هتبارق ركذو «بألا نم هيبأ وخأ يأ : يع يبنلا مع
 ظ . هقدصل مع يبنلا نامض

 (مقني)ل لوعفم ردصملاب لوؤم اهدعب امو .ةيردصم نأ :خلإ ... اريقف ناك نأ الإ

 اب مذلا ديكأت :ريبعتلا اذه لثم ىمسيو «هللا هانغأف اريقف هنوك الإ مقني ام :ريدقتلاو

 . حدملا هبشي

 همسا رهظأو «ةاكزلاب لخبلا ىلإ هنوبسنت ثيح ؛هقح هنوصقنت : ادلاخ نوملظت
 . هنأشل اميخفت ؟ريمضلا عضوم ىف

 + اهف فرب أل ةي اهعضو أ :نييح : سبتحا

 ؛برحلا يف سبلي ديدحلا قلح نم حسني صيمق :وهو .عرد عمج : هعاردأ

 . ماهسلا اهب ىقتيل

 . باودلاو حالسلا نم برحلل دعي ام : وهو .دتع عمج :هداتعأ

 نوكتل ؛هليبس يف داهجلا :انه هب دارملاو «هيلإ لصوملا هقيرط يف :هللا ليبس يف
 ۰ . رهاظلا وه هنيدو ايلعلا يه هتملك

 . هتاكز يأ :يهف

 . اًضيأ اهلثمبو اهب مزتلم : اهلثمو يلع

 : دعت زكذيس امل ةيبنتلا هج داري ءاذت :رمعغ اب

 .ريرقتلل وهف هيلعو «ةيفان : امو «ماهفتسالل ةزمهلاف ؟تملع امأ :؟تزرعش افا

 «ناونص :امهل لاقي .دحاو لصأ ىف نيتلخنلاك :هلصأ ىف هكيرش : هيبأ ونص

 ش ۰ . ونص ةدحاولاو

 : يلامجإلا حرشلا (ج)

 ثعبف «مهلاومأ ةاكز ضبقل لاومألا لهأ ىلإ ةاعسلا ثعبي يع يبنلا ناك



 تح (عموو

 ,ليمج نبا :لاجر ةثالث هل ميلستلا نع عنتماف .ثعب نميف قاف باطخلا نبا رمع

 مدي يبنلا كلذب ربخأف ملي يبنلا مع بلطملا دبع نب سابعلاو ,ديلولا نبا دلاخو

 ؛ هعانتما ىلع همذ لب ءارذع هل ركذي ملف :ليمج نبا امأف مدي يبنلا مهيف ملكتف

 امأو ءاميلست سانلا لوأ نوكي نأ ىضتقي ءانغإلا اذهو هللا هانغأف اريسقف ناك ثيح

 كلغ ادلاخ نأل كلذ ؛ ةاكزلا عنم هنإ : ليق نإ مولظم هنأ ا هنع عفادف :دلاخ

 اعوطت امإو ءاهادأ دق نوكيف ةاكزلا نم امإ ىلاعت هللا ليبس ىف هداتعأو هعاردأ سبتحا

 عفدي نأ سب يبنلا مزتلا دقف : سابعلا امأو ,هيف بجاولا نم عنتمي ال لاملاب عوطتملاو

 ,ةبارقلا ةلصو «مركلا يف ةغلابمو «لصح امل اربج ؛اعوطت اهلثم ديزيو «هنع ةاكزلا

 . هيبأ ونص لجرلا مع نأب لمحتلا كلذ ببس رمعل نيب مث

 : ثيدحلا دئاوف (د)

 ١ - لاومألا يوذ نم ةاكزلا ضبقل ةاعسلا ثعب ةيعورشم .

 . مع هللا لوسر نم ةقثلا عضوم ناك ثيح ؛ ا باطخلا نب رمع لضف -؟

 مل نإ ةياكشلا بجتو .هماقم ربك نإو ءاهعفد نم عنتما نم ةياكش زاوج ع

 . اهب الإ عفدلا لصحي
 . رذع الب بجاولا نم عنتمملا خيبوت - ٤

 اًناظ كاخأ رصنا» : مث هلوقل ؛ بجاو وهو ,مولظملا نع عافدلا ةيعورشم -ه

 > .(امولظم وأ

 . اهيلإ ةنينأمطلاو هتيوقتل ؛عافدلا ةجح نايب ركذ -5

 . هزي ديلولا نب دلاخ ةليضف -۷

 . هريغ نع ةاكزلا لمحت زاوج -۸

 . بألا ونص هنوكل ؛معلا قح ميظعت -4

 ٠- مهنع لمحتلا يف همركو هبراقأل سرب ىبنلا ةلص لامك .

 قرفلا نايب عم هتلزنم ةثالشلا ءالؤه نم لك ليزنت يف يب ىبنلا ةمكح ١-



 ماكحألا ةدمع حرش مامفألا هزت ص ° دح

a ا 

 موي هلوسر ىلع هللا ءافأ ال :لاق زف مصاع نب ل

 اودجو مهنأكف ءاًئيش س طي دل .مهبولق ةفلؤملا يفو ءساتلا يف مسق نينح
 ملأ ءراصنألا رشعم ايلا :لاقف مهبطخف .سانلا باصأ ام مهبصي مل ذإ مهسفنأ ىف

 هللا مكانغأف ةلاعو ؟ ؟يب هللا مكفلأف نيقرفتم متنكو ؟ 000
 هللا لوسر اوبيجت نأ مكعنمي ام» :لاق ,نمأ هلوسرو هللا :اولاق ٍاَئيش لاق املك «

 نوضرت الأ ءاذكو اذكب انئج :متلقل متتش ول" :لاق .نمأ هلوسرو هللا :اولاق ۲

 تنكل ةرجهلا الول ؟مكلاحر ىلإ هللا لوسرب نوبهذتو ءريعبلاو ةاشلاب سانلا بهذي نأ
 ءاهبعشو راصنألا يداو تكلسل اًبعش وأ اًيداو سانلا كلس ولو .راصنألا نم أرما

 ىلع ينوقلت ىتح اوربصاف «ةرثأ يدعب نوقلتس مكنإ «راثد سانلاو ,راعش راصنألا
 .«ضوحلا

 ا
 دحأ ةوزغ دهش يون ينزاملا يراصنألا مصاع نب ديز نب هللا دبع : وه :يوارلا

 ةرحلا موي لتقو ,ةمليسم لتق يف كراش .ردب ةوزغ هدوهش يف فلتخاو «اهدعب امو
 . نيتسو ثالث هنس

 : ثيدحلا عوضوم (أ)

 . مهبولق ةفلؤملا : بابلل هبسنأو ددعتم

 : تاملكلا حرش (ب)

 . (سانلا يف مسق) : هلوق اهباوجو .طرش فرح : ال
 . ةمينغلاب نيملسملا ىلإ رافكلا لاومأ عجرأ : ءافأ

 ةعضب ةكم نيبو هنيب فئاطلا نم بيرق داو :وهو «نينح ةوزغ موي : نينح موي

 ١ مهراثئتساو ةالولا ملظ مث .ربصلاب .



 يبنلا نيب ةرجهلا نم نامث ةنس لاوش يف ةوزغلا تناكو ,ةفرع ةهج نم ًاليم رشع

 ا و .فالآ ةعبرأ يف نزاوه ينبو نيملسملا نم املأ رشع ىنثا يف ا

 وحن ةضفلا نمو ءاَفلأ نيعبرأ نم رثكأ منغلا نمو ءافلأ نيرشعو ةعبرأ وحن لبإلا نم

 .ةيقوأ فالا ةعبرأ

 . ةمينغلا عزو :مسق

 . راصنألا ىوس نيدهاجملا سانلا نيب يأ :سانلا يف

 ,نايفس ىبأ :لثم اهيف خسريل ؛ناميإلا ىلإ مهبولق ةلامتسملا : مهبولق ةفلؤملا

 . سباح نب عرقألاو

 نم نونمؤملا :انه مهب دارملاو «نيعلا : وهو .رصان وأ ':ءريصن عمج : راصنألا

 يأ ميم يبنلا مهيلإ رجاه نيذلا مهئافلحو .جرزخلاو .سوألا نم :ةنيدملا لهأ

 . بيرقتلل وأ قيقحتلل انه نأكو . راصنألا

 و اوو

 . ليلعتلل :ذإ

 . ةمينغلا نم مهتأي مل :مهبصي مل

 . مهيف بطخ :يأ : مهبطخف

 ًئيببتو «مهنأشل اميخفت ؛كلذب مهادان ,راصنألا ةفئاط اي : راصنألا رشعم اي

 ا ا
 . ريرقتلا ماهفتسال ةزمهلاو ؟مككردأ ملأ : ؟مكدجأ ملأ

 . ىدهلا قراف نم :وهو .لاض عمج : ًالالض

 . هومتكلس ىتح قحلا ىلع مكلد :هللا مكادهف

 . ةطبار مكطبرت ال نيتتشتم :نيقرفتم

 ٠١ مكعمج : هللا مكفلأف



 تهين وبس ماكحألا ةدمع حرش ماهفألا هيت
 ظ . ءارقف : ةلاع

 . اهريغو مناغملا نم قزرلا يف مكل طسب :هللا مكانغأف

 . (اولاق) :اهباوجو .طرشو راركت ةادأ : املك

 . اهريغ وأ لمجلا هذه نم يأ : اًئيش لاق

 . ءاطعلاو لضفلا :ةنملاو ,ةنم مكمظعأ :بمأ

 ؟مكعنم ءيش يأ :يأ «ماهفتسا مسا : ام : ؟مكعنم ام

 . مكبقانمو مكلضف نايبب هيلع اودرت :هللا لوسر اوبیجت نأ

 هللا ةنم نم بقانملاو لضفلا نم مهل ام نأل ؛كلذب اوباجأ :نَمأ هلوسرو هلل
 . مهيلع هلوسرو هللا لضف بناجب لضفلا نم مهل ام راقتحال وأ .مهيلع

 . (متلقل) :هباوجو طرش فرح ولو «متدرأ ول :متئش ول

 :ىرخأ ةياور يف ترسف مدي. اهيلع مهءاج يتلا لاحلا نع ةيانك : اذكو اذك

 . (كانيساوف اريقفو «كانيوآف اديرطو .كانرصنف ًالوذخمو .كانقدصف اًيذكم انتيتأ)

 . نوفرصني :سانلا بهذي . نانئمطاب نولبقت :نوضرت . ضرع ةادأ :الأ

 اهروكذ اهزعمو اهنأض ء.منغلا نم دحاولا :ةاشلاو ,ةبحاصملل ءابلا :ةاشلاب

 . اهئانإو

 . مكتويب : مكلاحر . لبإلا نم ةدحاولا :ريعبلا

 :لاقي كرتلا :ةغل :ةرجهلاو . (ًارما تنكل) اهباوجو ةيطرش الول : ةرحهلا الول

 رفك دلب تناك نيح ةكم نم مدي ىبنلا لاقتنا : انه اهب دارملاو .هتكرت يأ :هترجه

 ۰ . مالسإ دلب تراص ىتلا ةنيدملا ىلإ

 . الجر تنكل :ًأرما تنكل

 ريمضلا لحم يف (راصنآلا) رهاظلا مسالاب او ,مهتلمج نم : راصنألا نم

 فصولا اذه نم مهعامسأ ىلع ذلي امل ارايتخاو .,ةرصنلاب مهفصوب ؛مهل اًميخفت

 . ليلجلا



 . لويس ىرجم : ايداو

 . نيلبج نيب ةوجف :نيشلا رسكب :ابعش

 . دسجلا ىلي بوث : راعش

 . دسجلا ىلي ال ىلعأ بوث :راثد

 صتخي نأ : يهو «ءاثلا نوكسو ةزمهلا مضب وأ «ءاشلاو ةزمهلا حتفب : ةرثأ

 : ا ا لا

 . عزجلا نع مكسفنأ اوسبحا : اوربصاف

 . ةياغ فرح : ىتح

 . ةمايقلا موي ينولباقت :ينوقلت

 نه نوتمؤللا مقري للا 0. ىلا -نضوفح-#فا رماه: هلا دنهغلل لآ ”نضوخلا

 ةحئار نم بيطأو «لسعلا E «نبللا نم ضا دشأ هؤام «ةمايقلا موي هتمأ

 . ادبأ اهدعب أمظي مل ؛ةبرش هنم برش نم «ءامسلا موجنك هتينآو «كسملا

 : يلامجإلا حرشلا (ج)

 ؛ةرجهلا نم ةنماثلا ةنسلا نم ناضمر ىف ةكم هلوسر ىلع ىلاعت هللا حتف ال

 يف مهب ىقتلاف فيقث كلذ ىلع مهرصانو «هل اوعمتجا نيذلا نزاوه ىلإ جرخ

 مهيف ناكو «سانلا نيب اهمسقف ةريثك مناغم مهنم منغو «هل ةبقاعلا تناك مث «نينح

 مهاطعأف ناميإلا اهيف خسريل ؛مهبولق فيلأت ىلإ نوجاتحي رفكب دهع وثيدح ءاسؤر

 ملو نيرجاهملا ىطعأو «ةحلصملا نم كلذ يف امل ؛ةيطعلا مهل لزجأو مي ىبنلا

 . اًئيش راصنألا طعي

 مهبصي مل ثيح ؛مهسفنأ يف اودجو مهنأ ديز نب هللا دبع ربخي ثيدحلا اذه يفو

 هللا لوسز ةمكح نكلو «لاتقلا يف مهل مهتكراشم نم سانلا باصأ ام ةمينغلا نم

 يف مهدحو يع مهعمج دقف «مهسوفن يف ام تلازأ رومألا ةحجلاعم يف مي



 : ٠ ؟ | مس - ماكحألا ةدمع حرش ماهفألا هيبت

 نم مهيلع هب ىلاعت هللا نم و رج ا يعاب ا ابووع

 دعب هب مهفلأو «ةلالضلا دعب هب ىلاعت هللا مد ؛مهيلإ هج ایا هللا لوسر ءيجم

 هلوسرو ىلاعت هلل اب نوفرتعي كلذ لك ىف څخ اوناكو «ةليعلا دعب مهانغأو «ةقرفلا

 ورا ايدول هو کي يبنلا عضاوتل نكلو «لضفلاو ةنملا نم و

 اك مهنأ الإ ءدحأ اهيف مهكراشي مل يتلا ةديمحلا لاصخلا نم اولعف اب هوبيجي

 ناف اھ نأ اوأر مهنأ وأ .هلوسرو مهيلع هب هللا نم ام بناجب اولعف ام اورقتحا

 . نمأ هلوسرو هللا :اولاقف مهيلع هلوسرو ىلاعت هللا ةنم نم

 وه اب لئازلا لاملا ةمينغ نع مهالسو «لاعفألا كلت هسفنب وه نيب يع هنإ مث

 بهذيو لام لاب سانلا بهذي ثيح ؛ مع هللا لوسر وهو اهلك ايندلا نم مظعأ
 ناكل ةرجهلا الول هنأ مهل نيبو «مهعم نكسيل مهنكاسم ىلإ يء هللا لوسرب راصنألا

 ةبسنلاب راصنألا هيبشتب كلذ دكأو ؛مهنم هبرقو مهب هلاصتا ةوقل ؛راصنألا نم أرما

 وأ ايداو اوكلس ول سانلا نأو «ىلعألا بوثلل ةبسنلاب دسجلا ىلي يذلا بوثلاب مهريغل

 ؛مهيلع ةرثألا نم هدعب مهلانيس امب مهربخأ مث ءراصنألا هكلسي ام كلسل ؛اًبعش

 «ناميإلا ىلع اوتومي ىتح ؛ربصلاب مهرمأو «هيلع مهسفنأ اونطويو كلذل اودعتسيل

 . ةمايقلا موي هضوح ىلع هولباقيو

 . ةمينغ سانلا دعسأ مهنأ اوملعو « تت راصنألا يضر ةميظعلا ةبطخلا هذهبو

 : ثيدحلا دئاوف (د)

 هنومنغي ام يمس اذلو -ىلاعت هللا قزر- يف ىحلا نس اسوم نأ - ١

 اًئيف رافكلا لاومأ نم

 مالسإلا ةحلصم هيضتقت ام ىلع مئانغلا مسق يف يع يبنلا ةمكح -؟

 . نيملسملاو

 . مهبولق ةفلؤملا ةفرعم ۴

 ةعبارلاو ةثلاثلا ناتدئافلا ناتاهو «رثك نإو فيلأتلا هب لصحي ام نوطعي مهنأ -؟



 جل ل م س تئاقلا رودس لا

 . هيلع لصح ام ىلع هنزح يف ءرملا ىلع مول ال هنأ -5

 . هباحصأل يم يبنلا ةياعر نسح -5

 . رومألا ةحلاعم يف هتمكح -۷

 . ةصاخلا تاسلجلا دقع زاوج -۸

 . راصنألا ىلع مع هلوسر ةنمو ىلاعت هللا ةنم ميظع -۹

 . ليمجلاب هفارتعاو ميا يبنلا عضاوت -

 ١- هل مهئالوو مايع هللا لوسر نم مهبرقب ات راصنألا لضف .

 . هنزحي ام لعف نم ريغلا ىلإ راذتعالا ةيعورشم -5

 لمعلاو ناميإلا نم هدنع اجب ايندلا نم ءىش هتاف اذإ نمؤملا ةيلست ةيعورشم -۳

 . امهباوثو حلاصلا

 لل ل هيَ يبلا نال ؛راصنألا نم لضفأ نيرجاهملا نأ -5

 . راصنألل هتبحم ةدش عم ة ةرجهلا

 .راصنألا ىلع ةرثألا نم هب ربخأ ام عقو ثيح مخي يبنلل ةنيبلا ةيآلا -°

 هسفن نطويو هل دعتسيل ؛هوركم نم هيلع نوكيس امب ريغلا رابخإ ةيعورشم -1

 . هيلع

 . بئاصملا ىلع ربصلا بوجو- ۷

 . ةمايقلا موي ثعبلا تابثإ -

 . ةمايقلا موي ىف ع يبنلا ضوح تابثإ -1۹

OG 



 | ماكحألا ةدمع حرش ماهفألا سنت 3
 س رطفلا ةقدص باب س

 : رطفلا ةق

 اب نم هيلإ اهتفاضإف «ناضمر نم رطفلا دنع ءارقفلل عفدي «ماعط نم عاص

 . برغملا ةالصو «رجفلا ةالص :لاقي امك :هتقو ىلإ ءيشلا ةفاضإ

 ةدابع اهؤادأف «ةرجهلا نم ةيناثلا ةنسلا يف مايصلا ضرف عم رطفلا ةقدص تضرف

 اومعنيل ؛نيكاسملل ةمعطو ثفرلاو وغللا نم ماص نمل ةرهطو «عفادلل ةيكزتو ىلاعت هلل
 . ءاينغألا هيف معني امك ديعلا موي ىف اهب

 مه لوألا ثيدحلا م

 وأ) رطفلا ةقدص ياع هللا لوسر ضرف :لاق ةت رمع نب هللا دبع نع -۲

 فا لأ ريق نست اع تف ولج او. لاو ااو كلا لف ار لان
 . ريبكلاو ريغصلا ىلع رب نم عاص فصن ىلإ هب سانلا لدعف :لاق «ريعش

 . "”ةالصلا ىلإ سانلا جورخ لبق '7ىدؤت نأ :ظفل يفو

 +: ايناذ ابا دوت ذا رق و و مقود ط ر نزوات نق اهو اهون

NTSةقدص نيريس نباو ءاطعو ةيلاعلا وبأ ىأرو « رطفلا ةقدص ضرف :باب «(1604) مقرب  
 ٠ ريعشلاو رمتلا نم نيملسملا ىلع رطفلا ةاكز :باب ء(٤4۸) مقرب ملسمو ؛ةضيرف رطفلا

 .(رطفلا ةاكز ميم هللا لوسر ضرف) :هلوق» 10514 /۳) «ننسلا ملاعم” يف هللا همحر يباطخلا لاق

 ع هللا لوسر ضرف ام نأ نايب هيفو «لاومألا يف ةبجاولا ةاكزلا ضارتفاك ءبجاو ضرف رطفلا ةقدص نأ نايب هيف
 دقو .ملعلا لهأ ةماع اهبوجوو رطفلا ةاكز ةضيرفب لاق دقو «هللا ةعاط نع ةرداص هتعاط نأل ؛هللا ضرف امك وهف

 امع ًالضف اهدجي ريقف وأ دج يذ يف مئاص لك ىلع ةبجاو يهف «وغللاو ثفرلا نم مئاصلل ة ةرهط اهنأب تللع

 .ها.بوجولا ىف : اوكرتشا ةلعلا يف اوكرتشا اذإف ءاهيلإ نوجاتحم نيمئاصلا لكو ءريهطتلا ةلعل اهبوجو ناك ذإ ؟هتوق

 و فلل اف «ضرف رطفلا ةقدص نأ ىلع ملعلا لهأ ماوع عمجأ) :رذنملا نب ركب وبأ ظفاحلا لاقو

 ؛دمحأو “روث وبأو «يعفاشلاو «يروثلا نايفسو ؛كلامو «ءاطعو «كاحضلاو ؛ةيلاعلا وبأو «نيريس نب دمحم ملعلا

 مها.«ملعلا لهأ نم عامجإلاك وه :قاحسإ لاقو ؛يأرلا باحصأو ٠؟قاحسإو

 بيرغلا نمو «ًالاومأ اهئاطعإ ىلع ليلد دجوي الو «ةدراولا ةلدألل ؛ًالاومأ سيلو ءاًماعطإ نوكت رطفلا ةاكز نأب اًملع

 نوكتو ٠“ ئزجت ال لاومأ تجرح اذإ ءرطفلا ةاكز نأ ىلع ملعلا لهأ ضعب ىتفأ دقو ؛لاومأ اهنأب :لوقي نم دجن نأ

 .اماعط اهجرخأ اذإ الإ ةقدص

 سیلو :لاق «ضرعلا نم ضرع رطفلا ةاكز ناكم لجرلا لعجي نأ ئزجي الو :ةنودملا يف هللا همحر كلام مامإلا لاق
 3 .« هيم يبنلا رمأ كلذك



 هس ۷

 ا
 ملو .رجاهو هيبأ عم ملسأ تي باطخلا نب رمع نب هللا دبع :وه :يوارلا

 هل دهش .قدنخلا ةوزغ يف مي يبنلا هزاجأو .هرغصل ؛دحأ الو ردب ةوزغ دهشي

 دقل : قاف دوعسم نب هللا دبع لاق .لضفلاب هنارقأ هل دهشو .حالصلاب مدي يبنلا

 لاقو .رمع نب هللا دبع نم هسفنل كلمأ وه باش اننيب امف ,نورفاوتم نحنو انتيأر

 يقلتل ينعي -سانلا دوفو هيلع مدقي ةنس نيتس مكسب يبنلا دعب رمع نبا ماقأ :كلام

 هنأ ملعلا لهأ ركذ « و يبنلا نع ثيدحلا يرثكم نم ناك كلذلو -هنع ملعلا

 ثالث ةنس ةكم يف تام كي يبنلا نع اًئيدح نوثالثو ةئامتسو نافلأ هنع يور

 . ةنس نينامثو عبس نع .نيعبسو

 . اهعونو اهرادقمو اهمكح رطفلا ةاكز :ثيدحلا عوضوم (أ)

 : تاملكلا حرش (ب)

 . ادكؤم اًباجيإ بجوأ : ضرف

 ناميإ قدص ىلع لدت اهنأل ؛ةقدص تيمس .رطفلا ةاكز يأ :رطفلا ةقدص

 . هتقو ىلإ ءيشلا ةفاضإ رطفلا ىلإ تفيضأو .اهجرخم

 : لاق وأ رطفلا ةقدص :لاق له .ةاورلا دحأ نم كشلل وأ :ناضمر :لاق وأ

 . نيظفللا الك ىلع دحاو دارملاو . ؟ناضمر ةقدص

 يدؤي ال هسفن بحلا الإ يدؤي ال بحلا نم هجرخي ام يدؤي الو» :(مألا» يف هللا همحر يعفاشلا مامإلا لاقو =

 زوجت ال «هرمث نم هريغو لظنحلاو ثغلا نم هنوتاتقي ءيش نم ةيدابلا لهأ يدؤي الو «هتميق يدؤي الو اًقيقد الو اًميوس
 ٠ .«مهيلإ دالبلا برقأ توق نم اودؤي نأ نوفلكيو ةاكز يف
 .(ةميقلا جارخإ ءاهقفلا ةماع زجي ملو» 5١(: / ۷) ملسم حيحص ىلع هحرش ىف يوونلا مامإلا لاقو

 يطعأ - عمسأ انأو - دمحأل ليق :دواد وبأ لاق «هئزجي مل ةميقلا ىطعأ نمو» :(ينغملا» يف يسدقملا ةمادق نبا لاقو

 .« مي هللا لوسر ةنس فالخ هئزجي الأ فاخأ :لاق -رطفلا ةقدص يف ينعي- مهارد

 ال نمل ربلا يف اًقالخ الإ ريعشلاو رمتلاو بيبزلاو ربلا زوجي هنأ اوعمجأف «جرخملا عونلا يف فلتخاو :يضاقلا لاق

 كلام هزاجأف طقألا امأو هب دودرم عامجإلاب قوبسم امهالكو «نيرخأتملا ضعبل بيبزلا يف اًقالخو «هفالخب دتعي
 ىلع كلام ساقو .ةسمخلا هذه الإ جرخت ال :بهشأ لاقو .يعفاشلا لوق هيف فلتخاو «نسحلا هعنمو .روهمجلاو

 يف امو ثيدحلا يف صوصنملا ال هنإ :رخآ لوق كلام نعو ءاهريغو يناطقلا نم دلب لك لهأ شيع وه ام لك ةسمخلا

 0١(. / 50 (ملسم حيحص ىلع يوونلا حرش» . هانعم



 ل o ماكحألا ةدمع حرش ماسفألا هنت

 £*۸ تصطدم

 ربلاب هنزو غلبي لايكم :عاصلاو .ةقدص نم نايب فطع وأ الدب بصنلاب :اعاص

 . اًبيرقت امارج نيعبرأو نيوليك :يأ ًالاقثم نينامثو ةئامعبرأ ديجلا

 هتاف نايفس ىبأ نب ةيواعم :سانلاب دارملاو .هل ًاليدع اولعج يأ :سانلا لدعف

 . ديعلا ةالص :يأ :ةالصلا ىلإ . اهقحتسم ىلإ لصوت نأ :ىدؤت نأ

 سوفنلا هب وكزت ام اهيف ضرف نأ اهنساحمو ةيمالسإلا ةعيرشلا لامك نم
 ةاكز ضرف :ةيماسلا ةدعاقلا هذه عورف نمو «ةدوملاو ةوخألا ىرع هب قثوتتو لامعألاو

 هتمأ ىلع ضرف ميا يبنلا نأ نيف رمع نب هللا دبع ربخي ثيدحلا اذه يفف . رطفلا

Nناكر يتانلا نط رسل [نلك يللا ويست نا نق ند ا ام  
 اوراصف «ريعشلا وأ رمتلا نم اعاص لدعي هنم عاصلا فصن نأ اوأر ؛امهنم سفنأ

 ءانغتسا ةاكزلا هذه نم دوصقملا مظعأ ناك الو .عاص فصن ةرطفلا يف هنم نوجرخي

 نأ مع يبنلا رمأ ؛هب حرفلا يف ءاينغألا ةكراشمو .ديعلا مايأ لاؤسلا نع اهب ءارقفلا

 . ديعلا ةالص ىلإ سانلا جورخ لبق ىدؤت

 : ثيدحلا دئاوف (د)

 ١ - نيملسملا نم دحاو لك ىلع رطفلا ةاكز ضرف .

 . ريعش وأ رمت نم عاص :اهرادقم نأ -"

 عاص هنأ حجارلاو .عاص فصن :ربلا نم اهرادقم لعج نم سانلا نم نأ -۳

 . ثيدحلا مومعل

 .ديعلا حابص ىف نوكت نأ لضفألاو ءديعلا ةالص لبق اهجارخإ بوجو - ٤

 . يمالسإلا عيرشتلا ةمكح ٥-

Lele: 



 سنت o CS تئاسشلا سلا
 @ يناثلا ثيدحلا م

 عاص م يبنلا نمز يف اهيطعن انك : لاق هاب يردخلا ديعس يبأ نع -۳

 نم اًعاص وأ ءطقأ نم اًعاص وأ «ريعش نم اًعاص وأ ءرمت نم اًعاص وأ «ماعط نم

 وبأ لاق . يدم ةعيمتس ها قرأ" لاق ءارمسلا تءاجو ةيواعم ءاج املف . بيبز

 . يم يبنلا دهع ىلع تنك امك هجرخأ لازأ الف انأ امأ : ديعس

 عرضا
 . )/1١11( مقر ثيدحلا ىف هتمجرت تقبس . يردخلا ديعس وبأ :يوارلا

 . اهعونو رطفلا ةاكز رادقم نايب : ثيدحلا عوضوم (أ)

 :تاملكلا حرش (ب)

 يومألا يشرقلا ةيمأ نب برح نب رخص نايفس يبأ ¿ نب ةيواعم : وه : ةيواعم

 SC ل ا اا رص

 .ًروقو ءاميلح «مهتامركو مهئاحصفو « برعلا ةاهد نم ناك . هباتك نم ناكو مدي

 مر نب دي هه دج د نحو باطخلا نب رمع هالو ءامهش

 ةنس هن ىلع نب نسحلا لزانت دعب هيلع ةملكلا تقفتاو ةفالخلا يلو نأ ىلإ اههيلع

 . نيتس ةنس بجر رهش يف قشمد يف يفوت ىتح . نيعبرأو ىدحإ

 قبسو (اهيطعن) ىف (ءاه) نم لاح :اعاص . ءارقفلا رطفلا ةاكز ىطعن : اهيطعن

 ۰ .(۱۷۲) مقر تلا ىف ماعلا را ناين

 . هدعب ام هرسفي لمجم وهو . سانلا همعطي امم يأ :ماعط نم

 . ففجملا خوبطملا منغلا نبل : اهنوكس وأ فاقلا رسكو ةزمهلا حتفب :طقأ

 ل رك ىف ملا هارب فاج بنع :بيبز
 _ . هتفالخ ءانثآ ار وأ اچ ةنيدملا ىلإ ءاج يأ :ةيواعم ءاج

 اهنول «ماشلا نم ىتأت ةطنح : ءارمسلاو . ةنيدملا ىف ترثك يأ :ءارمسلا تءاجو

 ش 0 ي ااو دا لا نير“: عفان رھا

 نيملسملا ىلع رطفلا ةاكز : باب «(480) مقرب ملسمو «بيبز نم عاص :باب «(۱۴۳۷) مقرب يراخبلا هاور - 37/١

 ظ و ولا خف



 ماكحألا ةدمع حرش مايفألا هييذت
 ڪس |١

 ا عاصلا رادقم نایب قبسو “عاص عبر :ادم ي داقتعالا .وهو «يأرلا نم :ىرأ

 . لداعي يأ :لدعي . ءارمسلا نم يأ : هذه نم

 .رمتلاو «سيبزلاو «طقألاو « ريعشلا نم يأ :نيدم

 . عاصلا يأ :هجرخأ + ا ىا :لازآ الف

 * نمر ىلع :دهع ىلع

 يبنلا دهع ىلع رطفلا ةقدص نوعفدي اوناك سانلا نأ هش يردخلا ديعس وبأ ربخي

 يف دازو «بيبزلاو «طقألاو ؛ريعشلا هنأب ماعطلا كلذ نيبو .ماعط نم اًعاص مي

 ترثك املف «تقولا كلذ يف مهماعط ةعبرألا فانصألا هذه تناكو .رمتلا :هتياور

 وأ اجاح ةنيدملا ىلإ هتفالخ يف ةيواعم مدقف احلا دع ف فتاك ةيناشلا ةلكفلا

 عاصلا فصن نوكيف :يأ E لدعي ا ىرأ :لاقف ًارمتعم

 رمتسي نأ مزتلاو يأرلا اذه ركنأ هنت يردخلا ديعس ابأ نكلو «ةرطفلا يف اًنزجم اهنم

 + دلع ىلا دهع ىلع جرب ناک امك ناك ماعط ىأ م عابس جارا ىلغ
 : ثيدحلا دئاوف (د)

 ٠ ةميقلاو سنجلا فلتخا نإو ماعط نم عاص ةرطفلا رادقم نأ ١-

 مومعل عاص هنأ حجارلاو .ربلا نم اهرادقم ىف مكي ةباحصلا فالتخا “1

 .٠ ثيدحلا

 ةعبرألا فانصألا تصخ امنإو «ةرطفلا يف ئزجم نييمدآلال ماعط لك نأ -۳

 . م يبنلا دهع يف سانلا ماعط تناك اهنأل ؛ركذلاب

aا فاو رعبا *اهريغو رار رت رح  

 ظ هلكت يردخلا ديعس ىبأ ةليضف -5

 ع رر د 9 ةييدلا ورا ن ر ی را ىلإو ا نا

 . هللا 1 0 نا مللاز 1
 رطفلا موي يع هللا لوسر دهع يف جرخن انك :لاق هن يردخلا ديعس يبأ نع هحيحص يف يراخبلا ىور )١(

 رمتلاو طقألاو بيبزلاو ريعشلا انماعط ناكو :ديعس وبأ لاق «ماعط نم اعاص



 ثتئاسنتلا سسس لا

 د | ١١ جس س

 س مايصلا باتك س

 : اعرشو ًةغل مايصلا فيرعت

 ' ءيشلا نع كاسمإلا :ةغللا يف مايصلا

 رجفلا عولط نم .,تارطفملا رئاسو برشلاو لكألا نع كاسمإلا :عرشلا يفو
 . لجو زع هلل ادبعت .سمشلا بورغ ىلإ يناثلا

 يذلا اهيل : ىلاعت هللا لاق ءةلم لك يف هدابع ىلع مايصلا ىلاعت هللا ضرف دقو

 ةبحم قدص هيف ىلجتي ةميظع ةدابع هنآل ؛ ممألا عيمج ىلع ىلاعت هضرف امنإو

 عوجلا ملأ ىلع ربصلا نم هلمحتي امب ؛هناوضر سامتلاو هل هميظعتو هبرل دبعلا
 هاوهتو هسفن هيهتشت ام ىلع هاضريو هللا هبحي امل ايدقت ؛ ةوهشلا حامج حبكو شطعلاو

 ريكذتو «ىلاعت هللا ةعاط يف ةميزعلا ةوقو ربصلا ىلع سفنلا نيرمت نم كلذ يف ام عم
 نإف ؛هسفن هيهتشت امم امهريغو برشلاو لكألا نم هيلع ىلاعت هللا معنأ امب دبعلا

 لكألا ةمعن نم نيمورحملا وأ نيزوعملا هناوخإ لاحب هريكذت مث.ءاهدضب نيبتت ءايشألا
 مهيلع ونحيف ؛لاوحألا ضعب يف وأ اًمئاد امإ : سفنلا ةوهش نم اهوحنو برشلاو
 . ةصاخلاو ةماعلا مايصلا حلاصم نم كلذ ريغ ىلإ مهمحريو

 هضرف هتقشم لجأ نمو ةرجهلا نم ةيناثلا ةنسلا ىف ةمألا هذه ىلع مايصلا ضرفو

 اًنيكسم موي لك نع ماعطلا نيبو هنيب رييختلا ىلع مايصلا بجوأف , جيردتلاب ىلاعت هللا

 رطفلا يف رفاسملاو ضيرملل صخرو «انيلع مايصلا بجوأ مث .مايصلا ليضفت عم
 . امهرذع لاوز دعب رخأ مايأ نم ةدع ايضقي نأ ىلع

DOO 



 = ماسكحألا ةدمع حرش ماهفألا هنت
 © لوألا ثيدحلا م

 ناضمر اومدقت ال» : مي هللا لوسر لاق :لاق هني ةريره يبأ نع -۴

 . همصيلف اًموص موصي ناك 2١7 لجر الإ «نیموی وأ موي موصب

 مص
 :يوارلا

 . )١5( مقر ثيدحلا يف هتمجرت تقبس . هت ةريره وبأ

 : ثيدحلا عوضوم (أ)

 . موصلاب ناضمر قبس مكح

 : تاملكلا حرش (ب)

 ا

 ةدشل ؛ كلذب ىمس «لاوشو نابعش نيب ام : وهو «ناضمر رهش : يأ :ناضمر

 ا . هب هتيمست نيح هيف ءاضمرلا

 وهو «نيموي الو موي موصب :ىنعملاف «كشلل تسيلو عيونتلل وأ : نيموي وأ موي

 و ل
 : ةأرملاو بيلغت لجرلا صيصختو ءاومدقت يف واولا نم ًالدب عفرلاب :لجر الإ
 الا

 :باب «(۱۰۸۲) مقرب ملسمو «نيموي الو موي موصب ناضمر نمدقتي ال :باب )۱۸۱١(« مقرب يراخبلا هاور - 5

 .نيموي الو موي موصب ناضمر اومدقت ال
 هلبق امب هلصي وأ هل ةداع فداصي مل نمل نيمويو موي موصب ناضمر لابقتسا نع ىهنلاب حيرصتلا هيف : يوونلا لاق

 يبأ ننس ىف رخآلا ثيدحللو «ثيدحلا اذهل انبهذم يف حيحصلا وه اذه «مارح وهف ةداع فداص الو هلصي مل نإف

 هتداع تناك نإف «هل ةداع فداص وأ هلبق امب هلصو نإف ءناضمر نوكي ىتح مايص الف نابعش فصتنا اذإ :هريغو دواد

 فداصي مل نمل اندنع ىهنلا يف ءاوسو «ثيدحلا اذهل زاج كلذ ةينب اعوطت هماصف هفداصف هوحنو نينثالا موي موص

 بجوأو ءاعوطت هماص نميف فلسلل بهاذم هيفو «يهنلا يف لخاد كشلا مويف ء«هريغو كشلا موي هلصو الو ؛هتداع

 . ۱۹٤( /۷) ؟ملسم حرش) ٠ ملعأ هللاو ءميغ كانه نوكي نأ طرشب «ةعامجو دمحأ ناضمر نع هموص

 الإ بصنلاب ةدمعلا نم خسن يفو «بجوم ريغ مات مالك نم ىنثتسم هنأ ههجوو ؟لجر» عفرب ةياورلا اذكه ()

 . ملعأ هللاو «ظفللا اذهب نيحيحصلا يف بصنلا رأ ملو الجر



.-_ 

 تلاتلا س لا

 . موصي نأ هتداع نم ناک : يآ : موصي ناك

 . ًالثم نينثالا موي موصك :اًئيعم اموص : يأ :اموص

 وأ مويب ناضمر لبق ام فداص نإو «نيعملا موصلا كلذ مصيلف : همصيلف

 . ةحابإلا : هب دارملا رمألل ماللاو « نيموي

 :يلامجإلا حرشلا (ج)

 الإ هنع رخأتت ال امك هيلع مدقتت ال نيعم تقوب ةدودحم ةدابع مايصلا ناك ال

 مدقتي الف ديدحتلا اذهب دبعلا مزتلي نأ ةيعرشلا ةمكحلا نم ناك ؛ريخأتلا حيبي رذعل

 هيلا ةريره وبأ ربخي ثيدحلا اذه يفو. اهتقو لبق اهنم اًئيش لعف هنأ مهوي امب امهيلع

 نأ الإ نيموي وأ موي موصب ناضمر رهش مايص دحأ مدقتي نأ ىهن مي يبنلا نأ
 فداصيف «موي رطفو موي مايص وأ «ًالثم نينثالا مويك «نيعم موي موصب ةداع هل نوكي

 . روذحملا لاوزل ؛ ذئنيح كلذب سأب الف نيموي وأ مويب ناضمر لبق كلذ

 : ثيدحلا دئاوف (د)

 نم ريثك دنع ميرحتلل : يهنلاو . نيموي وأ موي موصب ناضمر قبس نع يهنلا ( ١-

 . ءاملعلا

 . رثكأف مايأ ةثالث موصب هقبس زاوج “۲

 ! نيعم موصب ةداع هل نمل نيموي وأ موي موصب هقبس زاوج ۳

 . اهليدعت مدعو ةيعرشلا دودحلاب ديقتلل عراشلا ةاعارم ٤-

 . هيلإ رهشلا ةفاضإ نودب ناضمر : لوق زاوج -۵ (

OOCG 
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 © ىناثلا ثيدح لا م

 اذإ» : لوقي و هللا TT : لاق شاذ رمع نب هللا دبع نع ٥-

 . (هل اوردقاف مكيلع مغ نإف ءاورطفأف هومتيأر اذإو ءاوموصف هومتيأر

 جرش
 :يوارلا

 )١9/7(. مقر ثيدحلا يف هتمجرت تقبس . عین باطخلا نب رمع نب هللا دبع

 ؟ هرطفو ناضمر موص بجي اذامب : ثيدحلا عوضوم (أ)

 :تاملكلا حرش (ب)

 . هتيؤر هب تبثت نم هآر :دارملاو . ناضمر لاله : يأ .هومترصبأ اذإ : هومتيأر اذإ

 . دغلا نم موصلا اوئدتباف : يأ :اوموصف

 . لاوش لاله : يأ : هومتيأر اذإو

 . دغلا نم موصلا اوكرتاف : يأ : اورطفأف

 . هوحن وأ ميغب لالهلا : يأ رتس : : مغ

 . موي نيثالث مامت :وهو .هردق هوغلبأ : اهرسكو لادلا مضب هل اوردقاف

 : يلامجإلا حرشلا (ج)

 رهاظ: ءيشب رظفلاو.مايضلا رنا قاع لالي. يبنلا نأ عيني رمع نب هلا دبع ربخي

 لامكإ وأ ءرهشلا لاله ةيؤر كلذو .مهرمأ نم ةئيب ىلع سانلا نوكي ىتح ؛مولعم

 رمأ دقف ,نيثالث ىلع ىلالهلا رهشلا ةدايز نكمي ال ثيح موي نيثالث قباسلا رهشلا

 لصح نإف . لاوش لاله اوأر اذإ رطفلابو .,ناضمر لاله اوأر اذإ مايصلاب هتمأ دو

 دع نأل ؛اًموي نيثالث قباسلا رهشلا ةدع اولمكيلف ؛هوحن وأ ميغب ةيؤرلا نم عنام

 . نيقيب الإ هجورخب مكحي الف هؤاقب

 مقرب ملسمو «اعساو هلك ىأر نمو ؟ناضمر رهش وأ ,ناضمر :لاقي له :باب (۱۸۰۱) مقرب يراخبلا هاور - ١١ه

 .لالهلا ةيؤرل رطفلاو لالهلا ةيؤرل ناضمر موص بوجو :باب ,(22308)



 ي ڪڪ ١5ه

 : ثيدحلا دئاوف (د)

 . اعرش هلاله ةيؤر تتبث اذإ ناضمر موص بوجو <|
 نأل ؛علاطملا تفلتخا اذإ ةيؤرلا ناكم نع ديعبلا ىلع موصلا بوجو مدع -؟

 . امكح الو ةقيقح ري مل لالهلا

 . ناضمر لاله نود هوحن وأ ميغ لاح اذإ نيثالث نابعش لامكإ بوجو ۳

 . اعرش لاوش لاله ةيؤر تتبث اذإ رطفلا بوجو -4
 . علاطملا تفلتخا اذإ ةيؤرلا ناكم نع ديعبلا ىلع رطفلا بوجو مدع -4

 . لاوش لاله نود هوحن وأ ميغ لاح اذإ موي نيثالث ناضمر لامكإ بوجو -1

 . رهشلا لوخد يف باسحلا لهأ لوق ىلع دامتعالا لاطبإ ۷

 . هتيؤر ىضتقمب لمعلا همزل هوحنو رب يف هتيؤرب درفنا نم نأ ۸

 فق
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 ين تاو رخحس Ele 0 نب نسا نک ذ نإفا 7 : مو هللا لوسر لاق : لاق هز كلام ب سنأ نع - 5

 .(ةك رب روحسلا

 ا
 مأ همأ هب تتأ هنوف يسيل الو كلاش نب سنا وه :يوارلا

 نب سنأ اذه .هللا لوسر اي : تلاقف ةنيدملا شراب يبنلا مدق نيح نينس رشع هلو ميلس

 مهللا» : لاقو هل اًمداخ نوكي نأ لبقو مو يبنلا هل اعدف . كمدخي مالغ كلام

 تنفد دقف . ةثلاثلا وجرأ انأو نيتنثا تيأرف : سنأ لاق« «ةنجلا هلخدأو .هدلوو «هلام رثكأ

 . نيترم ةنسلا ىف رمثتل يضرأ نإو « نيرشعو ا 0 ل

 ةنس اهيف تامو ة ةرصبلا لزن مث « ةنيدملا يف هدعب ماقأو مدي دا ىبنلا ةمدخ ىف سنأ ىقب

 ا و و و ا تک وب

 ديكأتو روحسلا لضف : باب )٠١۹١(« مقرب ملسمو ءروحسلا ةكرب : باب .(۱۸۲۳) مقرب يراخبلا هاور- ۱۷٦

 رطفلا ليجعتو هريخأت بابحتساو هبابحتسا
 : ثيداحأ ةدع روحسلا لضف ىف تبث دقو

 او جا لع واعر او اف ل ا ا وو لاق لآ نوع نا نعت اف
 )٠١557(. « بيغرتلا» « حيحص نسح :هللا همحر ينابلألا لاقو .« طسوألا» يف ىناربطلا هاورو « هحيحص» ىف نابح

 .(19054١)(ةحيحصلا) و )١8515(. « عماحلا حيحصا و

 .« رحسلا ةلكأ باتكلا لهأ مايصو انمايص نيب ام لصفا : لاق خشي هللا لوسر نأ يخفف صاعلا نب ورمع نعو

 .(5055) مقرب مايصلا باتك يف ملسم هجرخأ

 .روحسلا انل بحتسي نحنو ,نورحستي ال مهنإف ءروحسلا مهمايصو انمايص نيب زيمملا قرافلا : هانعم
 اهنإ) :لاقف رحستي وهو مدي يبنلا ىلع تلخد : لاق يب يبنلا باحصأ نم لجر نع ثراحلا نب هللا دبع نعو

 )١٠١59(., مقرب « بيغرتلالا يف ىنابلآلا هححصو « نسح دانسإب ىئاسنلا هاور . ا مكاطعأ ةكرب

 ةعرج مكدحأ عرجي نأ ولو هوعدت الف ةكرب هلك روحسلا : بو هللا لوسر لاق : لاق هن مّ يردخلا ديعس ىبأ نعو

 « بيغرتلا» «هريغل نسح : ىنايلألا لاقو دمحأ ا لا نع د يدك ا نإف « ءام نم

١ yT 
 يف يناربطلا هاور« روحسلاو . ديرثلاو . ةعامجلا يف : ةثالث يف ةكربلاا : : مَ هللا لوسر لاق : لاق هاف ناملس نعو

 )٠١502(. « بيغرتلا» «هريغل نسح : ىنابلألا لاقو «« ريبكلاا

 ( هحيحصالا يف نابح نب راو داود وبأ هاور . ( رمتلا نمؤملا روحس معنا : لاق مد هللا لوسر نأ هاف ةريره بأ نعو

 )٠١۷۲(. مقرب «بيغرتلا» يف ينابلألا هححصو

 ءادغلا ىلإ مله : لاقف ناضمر يف روحسلا ىلإ مب هللا لوسر يناعد : لاق ياف ةيراس نب ضابرعلا نعو

 « بيغرتلا» «هريغل حيحص : ينابلألا لاقو « امهيحيحص » يف نابح نباو ةيزخ نباو يئاسنلاو دواد وبأ هاور . ( كرابملا
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 ,(me لإ س  ةلاستلا لهسمجلا

 . روحسلا مكح : ثيدحلا عوضوم (أ)

 : تاملكلا حرش (ب)

 .موصلا ديري نمل هيف باطخلاو «روحسلا اولك :اورحست

 يف برشيو لكؤي ام :نيسلا حتفب روحسلاو «ةيليلعت ةلمحلا : روحسلا يف نإف

 . روحسلا لكأ :نيسلا مضبو .ليللا رخآ يف :يأ رحسلا

 . اًثباث اريثك ًاريخ : ةكرب

 : يلامجإلا حرشلا (ج)

 .تاموقملاو ةحارلا نم هظح ندبلا يطعي ةمحرو لدع نيد مالسإلا نيد نإ

 كلام نب سنأ ربخي ثيدحلا اذه يفو .تاعاطلاو تادابعلا نم اهظح سفنلا يطعيو

 .مهتوق كسامتتو ءاذغلا مهل لصحيل ؛روحسلاب نيمئاصلا رمأ يع يبنلا نأ هلي

 امإ :ةكربلاو «هيف اًبيغرتو هيلع اضح كلذ نيب «ةكرب روحسلا اذه يف نأ يع نيبو

 دوهيلا) باتكلا لهأ ةفلاخمو هب ءادتقالاو مي يبنلا رمأ لاثتما :يهو .ةينيد

 :ةيويند امإو .مايصلا ىلع ةوقلاو باوثلاو رجألا نم كلذب لصحي امو (ىراصنلاو

 | . هطاشنو ندبلا ةوق ظفحو لالح بورشمو لوكأم نم هيهتشي امن عتمتلاك

 ( : ثيدحلا دئاوف (د)

 . ءاملعلا روهمج دنع بابحتسالل :وهو .روحسلاب مئاصلا رمأ -1

 . ةيويندو «ةينيد :ةكرب روحسلا يف نأ -

 . ماعطلا نم عونب صتخي ال روحسلا نأ -۳

 . لدعلا ةاعارم ىف ةيمالسإلا ةعيرشلا لامك -4

 ردا حرشنيل ؛ةمكحلاب مكحلا نرقي ثيح يع يبنلا ميلعت نسح -ه

 . ةعيرشلا ومس هب فرعيو
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 © عبارلا ثيدحلا ۾

 هللا لوسر عم انرحست :لاق ينيب تنا نب ديز نع كلام نب نسا نع ب ۷۷

 ردق :لاق ؟روحسلاو ناذألا نيب مك :ديزل تلق :سنأ لاق «ةالصلا ىلإ ماق مث ا

 حرشلا

 :نايوارلا

 ١- مقر ثيدحلا يف هتمجرت تقبس . تن كلام نب سنأ )١1/5( .

 ىبنلا مدقم لبق دلو هش يجرزخلا يراصنألا كاحضلا نب تباث نب ١ ليز ٣-

 نم اذه :ليقو همدقم نيح يع يبنلا ىلإ هب ىتأف «ةنس ةرشع ىدحإب ةنيدملا يس

 باتك ملعت» :لاقف .كلذ هبجعأف هيلع تأرقف ةروس ةرشع عبس أرق دقو راجنلا ينب

 لوأ :يهو «قدنخلا ةوزغ ديز دهش .هل تأرق هيلإ اوبتك اذإو مهيلإ بتكأ تنكف

 نمم كوبت ةوزغ يف راجنلا ينب ةيار هيَ يبنلا ذخأو .دحأ ةوزغ دهش :ليقو .هيزاغم

 نم ناكو كرتا مئانغ مسق ىلوتو «(مدقم نارقلا» :لاقو ديز ىلإ اهعفدف هعم يه

 يع يبنلا دهع يف نآرقلا اوعمج نمم ناكو «ضئارفلاب مهملعأ نمو «ةباحصلا ءاملع

 هللا لوسرل ىحولا بتكت تنك دقو «كمهتن ال لقاع باش كنإ : يخ ركب وبأ هل لاقو

 عمجب شيرق نم ةثالث عم هيلإ نافع نب نامثع دهعو «هعمجاف نآرقلا عبتتف سرب

 . نيعبرأو سمخ ةنس ةنيدملا يف يفوت ءدحاو فحصم يف هديحوتل ؛نآرقلا

 . مي يبنلا روحس تقو نايب : ثيدحلا عوضوم (أ)

 : تاملكلا حرش (ب)

 لضف :باي »)1۰ 891/) مقرب ملسمو «رجفلا ةالصو روحسلا نيب مك ردق :باب لاما (١ مقرب يراخبلا هاور - ¥

 رطفلا ليجعتو «هريخأت بابحتساو «هبابحتسا ديكأتو .روحسلا



 ےس )| کس ثلاتلا سلا

 . رجفلا ةالص : يأ :ةالصلا ىلإ

 . كلام نب سنأ نع ثيدحلا ىور يذلا ةداتق : لوقلا اذه لقان :سنأ لاق

 . ةالصلا ىلإ مايقلاب مالعإ اهنأل ؛ اًناذأ تيمس '''ةماقإلا نيب : يأ : ناذألا نيب

 . رحستلا نم غارفلا : يأ :روحسلا

 . ةطسوتم ةءارق ةيآ نيسمحخ ةءارق ردق : يأ : نيسمخ ردق

 . ةطسوتم يآ : دارملاو « نآرقلا نم ةلقتسم ةفئاط : ةيآ

 : يلامجإلا حرشلا (ج)

 نم ناك « هطاشن ظفحو « مايصلا ىلع ندبلا ةيوقت سو ا لا
 رحست هنأ 2 تباث نب ديز نع ثدحي كلام نب سنآ : وه اھو. '"'هريخأت' ةمكحلا

 ظ نم هغارفو ةالصلا نيب نكي ملو ةالصلا ىلإ ماق مث « هتيب يف هي يبنلا ةبحص يف
 يس ا يح رولا عمم را

 . ةئيطب الو

 : ثيدحلا دئاوف (د)

 . هريخأتو روحسلا ةيعورشم ١-

 يآ نفخ ةا ودق م ةالصو ياع يبنلا روحس نيب نأ -۲

 . هنم اوملعتيل ميا اء ىبنلاب ماا يلع اوما صرحت

 | تا ا يبنلا مرك 2

 . رجفلا ةالصب ةردابملا ةيعورشم -6

 امهروحس .نم امهغارق نيب ناك مك” سنأل ليق هنأ : يراخبلا حيحص يف تبث هنأل ؛ ةماقإلا ىلع هانلمح امنإ ()

 د دا يهو 4 يرابلا 3 هحرش ىف لاق . ةيآ نيسممخ لجرلا أرقي ام ردق : لاق ؟ةالصلا ىف امهلوخدو

 . قئاقد تس وحن ٍتغلبف اهتأرق ينكل قئاقد عب ررأ : يأ « ةعاس سمخ

 52 نت هاا قفل م اجرب ناك : لاق ب یا نم رجح ني اقفال لقن (8)

 دقف « مونلا هيلع بلغي نم مهضعب ىلع اضيأ قشل ليللا فوج يف رحست ولو ؛ مهضعب ىلع قشيف هوعبتال
 . ۱۳۸/٤( يرابلا حتف) . رهسلاب ةدهاجملا ىلإ جاتحي وأ حبصلا كرت ىلإ يضفي



 ماكحألا ةدمع حرش مايهقألا هيت

 6 سماخ ا ثيدحلا و

 بنج وهو رجفلا هكردي ناك ميا س داء ىبنلا نأ يف ةملس مأو ةشئاع نع -

 2ا
 :نايوارلا

 ةكم يف ميم يبنلا اهجوزت نينمؤملا مأ أ هك قيدصلا ركب يبأ تنب ةشئاع ١-

 « نينس تس هنبا a ءاهجوزت . اا ةدوسب هجاوز لبقو «ةجيدخ توم دعب

 بحأ تناكو . اهاوس اركب جوزتي ملو .نينس عست ةنبا ' يهو «ةنيدملا يف اهب لخدو

 رئاس ىلع ديرثلا لضفك ءاسنلا ىلع ةشئاع لضف» : مع اهيف لأق .هيلإ هئاسن

 نكنم ةأرما فاحل يف انآو يحولا يلع لزن ام هللاو» : ةملس ا .«ماعطلا

 ىلإ هتدنسأ دقو ءاهموي يفو ءاهتيب يف الإ مر هللا لوسر يفوت امو «(اهريغ

 ىسوم وبأ لاق . مهفلاو لقعلاو لضفلاو GS ءاهردص

 امو ءاّملع هيف اهدنع اندجو الإ هنع ةشئاع انلأسف رمأ انيلع لكشأ ام : هيفي ض يرعشألا

 لوقنم ةيعرشلا ماكحألا عبر نإ :ليق ىتح اًريثك اًملع ةمألا يف ترشن ىتح تيفوت

 نيتئامو نيفلأ وحن غلبي ام مدي يبنلا نع ثيداحألا نم اهنع يور دقو .اهنع

 . نيسمخو نامث ةنس ناضمر ىف ةنيدملا ىف تيفوت ثيداحأ ةرشعو

 يدق تملسأ ةيموزخملا ةيشرقلا ةريغملا نب ةفيذح ةيمأ يبأ تنب دنه ةملس مأ -17

 ىلإ ارجاهو ةكم ىلإ اعجر مث «ةشبحلا ىلإ ارجاهو «ةملس وبأ اهمع نبا اهجوزو يه

 «لقعلا تاوذ نم تناك مدي يبنلا اهجوزتف 36 ةوزغ دعب اهنع يفوت مث «ةنيدملا |

 هيلا ناويه ان كلا يفق و و تانك «قداسعلا تاعألاو هووتلاو “٠

 هيلإ انإو هللانإ :لوقيف ةبيصم هبيصت دبع نم انم» : مكي يبنلا لوقب اًنايإ «نوعجار ٠
 - هتبيصم يف هللا هرجآ الإ ءاهنم ريخ يل فلخاو يتبيصم يف ينرجأ مهللا «نوعجار
 تيب لوأ !؟ةملس ىبأ نم ريخ نم :ةيكاش ال ةلمأتم لوقت تناكو «اهنم ريخ هل فلخأو

 هوو ساس لا يدب ءاًبنج حبصي مئاصلا :باب )1١876(«2 مقرب يراخبلا هاور - ۸

 | . بنج وهو رجفلا هيلع



 سس ۱ کک
 ةنس ةنيدملا يف تيفوت « ياع هللا لوسر اهل ىلاعت هللا فلخأف مر هللا لوسر ىلإ رجاه

 . نيعمجأ مهنع هللا يضر اوم مع يبنلا تاجوز رخآ يهو « نيتسو 'نيتنثا

 . اًبنج حبصأ نم موص مكح : ثيدحلا عوضوم (أ)

 ظ : تاملكلا حرش (ب)

 . ابلاغ رارمتسالا ىلع تلد اعراضم ًالعف اهربخ ناك اذإو . صقان ضام لعف :ناك

 . هيلع ىنأي : هكردي

 . قفألا يف ضرتعملا راهنلا ضايب : وهو . حبصلا ضايب :رجفلا

 ام لك :اعرش ةبانجلاو (هكردي) يف ءاهلا نم لاح ةلمجلاو . ةبانج وذ :بنج وهو

 . عامج وأ لازنإ نم لسغلا بجوأ

 هدييقتو تاجوزلا : لهألاب : دارملاو « ةيببسلل نمو «هلهأ عامج نم يأ :هلهأ نم

 بجوي امب ًاجافي مل ثيح هنم رايتخا نع لسغلا هريخأت نأ نايبل ؛ لهألا نم ةبانجلاب

 لا

 . هموص يف رمتسي : موصيو . رجفلا عولط دعب ةبانجلا نم رهطتي : لستغي مث

 ظ 0 ا ا
 اميف سانلا ملعأ نمو نينمؤملا تاهمأ نم :امهو ءا ةملس مأو ةشئاع ربخت

 مث ناضمر يف هلهأ عماجي ناك ميا يبنلا ناب ناربخت « هتيب يف ما يبنلا هلعفي

 ناكو .هيضقي الو هموص يف يضميف لستغي نأ لبق هيلع رجفلا علطيو موصي
 . كلذ نع امهلأسيل ؛ امهيلإ ثعب نيح مكحلا نب ناورمل اًباوج ؛ كلذب امهرابخإ

 ( :ثيدحلا دئاوف (د)

 ٠ رجقلا علط دعب الإ لست مل نإو بخل موص ةحص ١-

 ظ . ةبانجلا نم لسغلاب ةزدابملا بجت ال هنأ تل

 . هب ةطاحإ برقأ وه نم ىلإ ملعلا يف عوجرلا <

 . ةحلصملل هنم ايحتسي اب حيرصتلا زاوج -5
 . ةجح يع يبنلا لعف نأ -



 ماكحألا ةدمع حرش ماهفألا هيبت

 # سداسلا ترب ©

 وأ لكأف مئاص وهو يسن نما : لاق ا يبنلا نأ هاف 2 ةريره ىبأ نع -4

 ا يطب

 يوارلا

 . )4"١5( مفر ثيدحلا ىف هتمجرت تقبس , هش ةريره وبأ

 . ايسان برش وأ لكأ نم موص مكح

 1 رمألل ماللاو . لمكيلف : متيلف

 . ًالوكأم : يأ . اًماعط هقزر : يأ :هللا همعطأ

 : ةيليلعت. «هاقسو هللا همعطأ امنإف» : هلوق ىف ةلمحلاو , انارش هقزر : يأ : هاقسو

 . لعافلا نم دصق نودب لصح هنأل ؛ ىلاعت هللا ىلإ كلذ بسنو

 لكأ : باب )١155(, مقرب ملسمو «ایسان برش وأ لكأ اذإ مئاصلا : باب )1۸۳١(. مقرب يراخبلا هاور- 84

 . رطفي ال هعامجو هبرشو يسانلا

 . لفنلا وأ و و تلم شالو تموج وو ا را لكأ نق

 اذهل لي اذهوي هموص مامتإ هل قحي الو ‹ رطفأ افا برشی وأ ‹ لكأي يذلا نأ سانلا نيب رشتنا ام فالح اذهو
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 ۰ عز ماركلا و تل E ا اي حسا

 "5 هذه يف هيلإ فاضت يتلا تاهكنلا ضعبك ىرخأ ةدام هيف يذلا كاوسلا نأ ىلع هيننو

 الو كوستلا .دعب داوملا د فيك نأ مايصلا لاح ىف كوستملا ىلع : لوقت .داوملا هذه هيلإ فيضت يتلا تاكرشلا ضعب

 . ملعأ هللاو . مئاصلا رطفت داوملا هذه نل اعلى



 تح مع

 برشي وأ لكأيف ىسني يذلا مئاصلا رمأ هنأ مي يبنلا نع هاف ةريره وبأ ربخي

 نأكف «هنم رايتخا ريغب عقو ثيح ؛كلذب صقني مل هنأل ؛هيف رمتسيف هموص متي نأ

 , هاقسو همعطأ يذلا وه ىلاعت هللا

 : ىلاعت هلوق ىف ةماعلا ةميظعلا ةدعاقلا دارفأ نم درف :مئاصلا ىف مكحلا اذهو

 . تلعف دق : ىلاعت هللا لاقف «1583:ةرقبلا] 4 انأطخأ وأ 5 لإ انذخاؤت ل انبرإ#

 : ثيدحلا دئاوف (د)

 ١ - تارطفملا ةيقب امهيلع ساقيو ءاًتايسن برشلاو لكألاب لطبي ال موصلا نأ .

 . متيلف : هلوقل ؟؛اًنايسن برشلاو لكألاب صقني ال موصلا نأ -؟

 . هنم لصق ريغب هعوقول ؛ عرش هيلإ بسني ال ىسانلا لمع نأ -۳

 : سانلا نع هوفعب ىلاعت هللا ةمحر ةعس -+*

 واع ف یا نواعم: ري هع | عما اط ااغ ي لعق وهنأ كف

 . اعوطت تناك نإ اًبابحتساو ةبجاو تناك نإ اًبوجو

OOO 



 س مممصملسلم (e۲ س ماسكحألا ةدمع حرش مايقألا هنت

 © عباسلا ثيدحلا ۾

 هءاج ذإ مر يبنلا دنع سولج نحن امنيب :لاق اث ةريره ىبأ نع -

 انأو يتأرما ىلع تعقو :لاق 2(؟ككلهأ ام» :لاق !تكله هللا 000 :لاقف لجر

 ةبقر دجت له» : ماع يبنلا لاقف !ناضمر يف ىلهأ تبصأ :ةياور يفو .مئاص

 . ال :لاق (؟نيعباتتم نيرهش موصت نأ عيطتست لهف» :لاق . ال : لاق (؟اهقتعت

 ىلع نحن انيبف مي يبنلا ثكمف . ال :لاق «؟اًئيكسم نيتس ماعطإ دجت لهف» :لاق

 أ :لاق 2؟لئاسلا نيأ» :لاق لتكملا قرعلاو رمت هيف قرعب ديو ىبنلا ىتأ ذإ :كلذ

 . -اهيتبال نيب ام هللاوف ؟هللا لوسر اي ينم رقفأ ىلعأ :لاقف ناھ اذه دعنا :لاق

 تدب ىتح كو هللا لوسر كحضف !يتيب لهأ نم رقفأ تيب لهأ -نيترحلا ديري

 . «كلهأ همعطأ» :لاق مث !هباينأ

 ا
 :يوارلا

 . )١14( مقر ثيدحلا ىف هتمجرت تقبسو <« هو ةريره وبأ

 : ثيدحلا عوضوم (أ)

 . ناضمر راهن ىف مئاصلا عامج مكح

 : تاملكلا حرش (ب)

 .ةأجافم فرح ةفاك امو .ذإ دعب ام وأ فوذحم هلماع نامز فرظ نيب : امنيب

 . فورعم ريغ : لجر
 . توملا :كالهلاو . ينكلهي يذلا مثالا يف تعقو يأ :. تكله

 ( . ماهفتسا مسا : ام ام : ؟ككلهأ ام

 ملسمو نفكيلف هيلع قدصتف ءيش هل نكي ملو ناضمر يف عماج اذإ :باب 41730 مقرب يراخبلا ءاور ۰

 اهنأو ةهنايبو هش ىربكلا ةرافكلا بوجوو مئاصلا ىلع ناضمر راهن يف عامجلا ميرحت ظيلغت باب ()11۱11) مقرب

 ل اال ول



 . يتجوز تعماج يأ :يتأرما ىلع تعقو

 . (تعقو) يف ءاتلا نم لاح ةلمجلا :مئاص انأو

 . ناضمر راهن يف يتجوز تعماج : ناضمر يف يلهآ تبصأ

 . ةمآلا وأ دبعلا : يهو . ةبقر ةميق يأ : ةبقر : كوت ك

 . ردقت : عيطتست . قرلا نم اهررحت :اهقتعت

 . امهيف رطف ال نيلاوتم : نيعباتتم

 ْ هتلئاع ةيافكو هتيافك دجي ال اريقف :اًنيكسم

 ظ ا
 . عابشإلل اهيف فلالاو (يتأ) : هلوق هلماع نامز فرظ : انيب

Eلا ل ا  

 . ليبنزلا وهو : ءارلاو نيعلا حتفب : قرعب

 . ةاورلا ضعب ريسفت نم اذه لتكملا :قرعلاو

 وحن هنأ : ىرخأ قرط يف درو نكل . نيحيحصلا يف هرادقم نيبي مل: رمت هيف

 . كنع نيكاسملا همعطأ : قدصتف . هب يتأ يذلا رمتلا يأ : اذه

 اهنم تفذح ةيماهفتسا ةلمجلاو .هب قدصتأ :هريدقت فوذحمب قلعتم : رقفأ ىلع

 . ةيافكلا هب لصحت يذلا لاملا نم ديلا ولخ :رقفلاو . هب قدصتأأ :ريدقتلاو . ةزمهلا

 . ةيفان : امو . طسو : نيب : نيب ام

 ةرح ىمستو « عيقبلا يقرش : ةيقرشلا اهاترح امهو . ةنيدملا يتبال : يأ :اهيتبال

 ةراجح اهولعت ضرأ :ةرحلاو .ةربولا ةرح ىمستو . علس يبرغ : ةيبرغلاو . مقار

 دوم

 رمأ :همعطأ . يعابرلا فلخ يتلا نسلا : يهو . بان عمج : هباينأ ترهظ : تدب

 . ةحابإلا ىنعمب



 ماكحألا ةدمع حرش مايفألا سنت © =

 : يلامجإلا حرشلا (ج)

 سولجلا يف مهتداعك مب يبنلا دنع اًسولج اوناك مهنأ ها ةريره وبأ صقي
 اہ كلاه هنأ فرع دق لجر ىتأ ذإ ؛كلذك مه امنيبف .هب سنألاو هنم ملعتلل هدنع

 نع مساع هلأس ذئنيحو !تكله «هللا لوسر اي :لاقف هنم صالخلا ديري بنذ نم لعف

 هفنعي ملف . مئاص وهو ناضمر راهن يف هتأرما عماج هنأب لجرلا باجأف «ببسلا

 ام ىلإ ميم يبنلا هدشرأف .هيف عقو امم صالخلا ديري اًّبئات ءاج هنأل ؛ رع يبنلا

 .يفنلاب لجرلا باجأف ؟هل ةرافك نوكتل اهقتعي ةبقر دجي له هلأسف .صالخلا هيف

 .يفنلاب لجرلا هباجأف ؟رطف امهللختي ال نيعباتتم نيرهش موصي نأ عيطتسي له هلأسف
 هباجأف ؟اتيكسم نيتس ماعطإ دجي له :هلأسف .ةريخألا ةشلاثلا ةلحرملا ىلإ هب لقتناف

 لاقف رمت هيف ليبزب راصنألا نم لجر ءاجف دي يبنلا ثكمف سلج مث ءاضيأ يفنلاب

 . هيلع يتلا ةرافكلا نع :ىنعي «(هب قدصتف اذه ذخ» :لئاسلا لجرلل متيم يبنلا

 عمط هتمأ ىلع رسيلل هتبحمو مي يبنلا مركب هملعو لجرلا اذه رقفل نكلو
 لهأ نم رقفأ تيب لهآ ةنيدملا يتبال نيب دجوي ال هنأ مسقأو ؟ينم رقفأ ىلعأ :لاقف

 بلطي اًقئاخ ءاج يذلا لجرلا اذه لاح نم اًبجعت مَ يبنلا كح ضف !هتيب

 ىلع هللا هلبج نم -هل نذأف ؛لاونلا بلطي اًبغار بلقنا هل لصح املف !صالخملا

 . ةرافكلا لبق ةجاحلا دادس نأل ؛هلهأ همعطي نأ -قالخألا مراكم

 : ثيدحلا دئاوف (د)

 ١ - ناضمر راهن يف مئاصلا عامج يف مثإلا مظع .

 ١- ناضمر راهن يف مئاصلا عامج يف تارافكلا ظلغأ بوجو .

 - بيترتلا ىلع هترافك نأ : 00

 0 . ةبقر قتع : لوألا

 . نيعباتتم نيرهش مايصف دجي مل نإف : يناثلا

 . اًئيكسم نيتس ماعطإف عطتسي مل نإف : ثلاثلا



 تئلاغقلا أ

 Sle ودق نإ ايكع. حسا: طقسا 5 ةرافكلا نأ دع

 . ةرافكلا ىلع مدقم ةجاحلا دس نأ -ه

 .عيطتسي ال اب همازلإ مدعو «فلكملا لاح ةاعارمب ؛ةيمالسإلا ةعيرشلا ةلوهس -5

 . هنم اًبئات ءاج مث ابذ بنذأ نم فنعي ال هنأ -

 . هنم بلطي مل نإو فلحلا زاوج -/

 . "'اهنظ ىلع بلغي ام ىلع فلحلا زاوج -

 طخستلا دصقي ملو اًقداص ناك اذإ رقفلا ةدشب هسفن ناسنإلا فصو زاوج ٠-

 . ىلاعت هللا ردق نم

 . هردص ةباحرو اع يبنلا قلخ نسح 009

 اًقالخأو اًملع هنم اوبستكيل ؛ مي يبنلا ةسلاجم ىلع ةباحصلا صرح -

Sele: 

 ناك لجرلا نأ عم هترافك نع هب قدصتي نأ هرمأو رمتلا لجرلا ىطعأ ميني يبنلا نأ ثيدحلا نم كلذ هجو )١(

 هل نذأ هتيب لهأ نم رقفأ تيب لهأ اهيتبال نيب سيل هنأ هك يبنلل مسقأ الو «هسفن نع هب ربخأ امبسح ارجاع

 كلذب هربخأل هتمذ يف ةيقاب تناك ولو هتمذ ىف ةيقاب ةرافكلا نإ :هل لقي ملو «هلهأ همعطي نأ

 هرقأف هتيب لهأ نم رقفأ تيب لهأ ةنيدملا يتبال نيب سيل هنأ مسيء يبنلل مسقأ لجرلا نأ ثيدحلا نم كلذ هجو (۲)

 . اًبلاغ نيقيلاب كردي ال هنأ عم مب يبنلا



 = ماكحألا ةدمع حرش مايشألا هيبت
 8# هريغو رفسلا ىف هوصلا باب اه

 ؟رطفلا وأ لضفأ وه لهو «رفسلا ىف موصلا مكح نايب : بابلا اذهب دارملا

 وه اذه «سانلا فرع ىف ًارفس ىمسي هجو ىلع ةماقإلا لحم ةقرافم : رفسلاو

 ناك ميم ىبنلا نأ كلام نب سنأ نع ملسم حيحص ىفو «ديدحتلا مزلتست ال ةيلعف

 نوكي نأ نم دبال نكلو «نيتعكر یلص «خسارف ةثالث وأ «لايمأ ةثالث ةريشم جرخ اذإ

 دادعتسا هل دعتسيو «رفسلا ةبهأ هل بهأتي ثيحب ؛ارفس -ةفاسملا هذه يف - جورخلا

 كلذ نإف هموي نم عجريو ةجاح ىضقيل «ةفاسملا هذه ىف هجورخ ناك ول امأ رفاسملا

 .ناضمر ىف رطفلا الو ةالصلا رصق هل لحي الف ءارفاسم سانلا هدعي الو ءرفسب سيل

 . لاصولاو «رطفلا ليجعتو «تيملا نع

 © لوألا تيدحلا م

 كوع يبنلل لاق هنن ىملسألا ورمع نب ةزمح نأ اشي ةشئاع نع ١١-

 . «رطفأف تئش نإو «مصف تئش نإ :لاقف مايصلا ريثك ناكو ؟رفسلا يف موصأأ

 . (1//) مقر ثيدحلا يف اهتمجرت تقبس . اشن ةشئاع نينمؤملا مأ : يوارلا

 لبق دلو يملسألا رميوع ورمع نب حلاص وبأ :وه : يملسألا ورمع نب ةزمح

 ةليل ىف ها يبنلا عم انك :لاق :خيراتلا يف هنع يراخبلا ىور «نينس رشعب ةرجهلا

 يف رييختلا باب )١١5١« مقرب ملسمو ؛راطفإلاو رفسلا يف موصلا باب )۱۸٤١( مقرب يراخبلا هاور 31

 . رفسلا يف رطفلاو موصلا'



 سوو ب ثلاتلا 10

 ركب ابأ رشبو «موقلل ناك عاتم لك اهيلع تعمج ىتح يعباصأ يل تءاضأف ةملظم

 هيلع ىلاعت هللا ةبوتب كلام نب بعك رشب يذلا هنإ :ليقو نيدانجأ ةعقوب قيدصلا

 . نيتسو ىدحإ ةنس يفوت «هيبوث بعك هاطعأف

 ِ «مايصلا ريثك ناكو :ةشئاع لوق نكل «موصلاب دارملا ام نيبي مل : ؟موصأأ

 موص :هب دارملا نأ ديفت ملسم تاياور ىدحإ نأ الإ .عوطتتلا هب دارملا نأ حجري

 يبأ ةياور يف اًحيرص كلذ ءاجو «(ةست ر يه» : مت يبنلا هل لاق ثيح ؛ناضمر

 موصلا نأو «موصلا ىلع هتوق نايب «مايصلا ريثك ناكو :اهلوق ةدئافف هيلعو : دواد

 . ةحابإلل امهيف رمألاو ءرمأ العف :رطفأف ... مصف

 : يلامجإلا حرشلا (ج)

 يبنلا لأس مايصلا ريثك ناك يذلا يملسألا ورمع نب ةزمح نأ عاب ةشئاع ربخت

 ءاش نإو ماص ءاش نإ «رييختلاب مَ يبنلا هباجأف ؟رفسلا يف موصي له ي

 . رطفأ

 : ثيدحلا دئاوف (د)

 ١- هب اوملعيل ملعلا ىلع مَن ةباحصلا صرح .

 . رطفلاو مايصلا نيب رفاسملا رييخت -؟

 . رفسلا يف ناضمر موص ةحص -

 . ةيمالسإلا ةعيرشلا رسي - 5

 . ةيربحلا بهذم نالطبو دبعلل ةئيشملا تابثإ -6

Lele, 



 ج ماكحألا ةدمع حرش ماسفألا هبت
 م ىناثلا ثيدح لا م

 بعي ملف یا عم رفات :لاق تف كلام نب سنأ نع -۲
 . مئاصلا ىلع رطفملا الو رطفملا ىلع مئاصلا

 مر
 .(11/5) مقر ثيدحلا يف هتمجرت تقبس .هيقلي كلام نب سنأ : يوارلا

 . رفسلا يف هرطفو ناضمر موص مكح : ثيدحلا عوضوم (أ)

 : تاملكلا حرش (ب)

 . رطفملا ىلع مئاصلا بعي ملف : هلوق ليلدب ناضمر يف :يأ :رفاسن

 : يلامجإلا حرشلا (ج)

 يف :ينعي مب يبنلا عم نورفاسي اوناك مهنأ هاي كلام نب سنأ ربخي
 ؛رطفي نم مهنمو .موصلا ىلع ةوق هيف نأ ىري ثيح ؛موصي نم مهنمف ناضمر
 نأل ؛مئاصلا ىلع رطفملا الو .رطفملا ىلع مئاصلا ركني الف .هل ىوقأ هنأ یری ثيح
 : :اهباكترا هرملا ىلع تاعي ال ةصخر رطفلاو مايضلا نم لك ىف

 : ثيدحلا دئاوف (د)

 .اهيلع ةباحصلا رقأ يشب يبنلا نأل ؛رفسلا يف مايصلاو رطفلا زاوج ١-

 . ةجح مدي يبنلا رارقإ نأ -؟

 ٣- ةيمالسإلا ةعيرشلا رسي .
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 ملسمو «راطفإلاو موصلا يف اضعب مهضعب ليَ يبنلا باحصأ بعي مل :باب«(١٤۱۸) مقرب يراخبلا هاور - ۲

 .رثكأف نيتلحرم هرفس ناك اذإ ,ةيصعم رفاسملل ناضمر رهش يف رطفلاو موصلا زاوج :باب )١١١۸(« مقرب



 ةا gg تلا

 © تلانلا ثيدحلا و

 يف ناضمر رهش يف يا يبنلا عم انجرخ :لاق هاف ءادردلا يبأ نع -۳

 الإ مئاص انيف امو رجلا ةدش نم ؛هسأر ىلع هدي عضيل اندحأ ناك نإ ىتح ديدش رح

 . ةحاور نب هللا دبعو هيَ هللا لوسر

 :يوارلا

 ماع ملسأ هن ىجرزخلا يراصنألا سيق نب رماع نب رميوع : وه : ءادردلا وبأ

 ءامكحلا ءاملعلا نم ناكو ءاهدعب امو دحأ ةوزغ دهشو «همالسإ نسحو «ردب

 :لبج نب ذاعم لاقو ؛«يتمأ ميكح وه» :لاق هنأ ميم يبنلا نع ىوري «ءالضفلا

 مكحلا يف ةريثك تاملك هل ناكو «ءادردلا ابأ مهنم ركذف : ةعبرأ دنع ملعلا اوسمتلا

 نأ يلإ ضغبأ نإ :هلوقو «هرمأ اوعاضأ مه اذإ هللا ىلع قلخلا نوهأ ام :هلوق اهنم

 ءاهقفلا نم ءادردلاوبأ : هن ةيواعم هيف لاق «هللا الإ يلع نيعتسي ال نم ملظأ

 تامو « ي نامثع ةفالخ يف قشمد ءاضق هالوو «ءادلا نم نوفشي نيذلا ءاملعلاو

 . نيثالثو نيتنثا هنس اهيف

 . رفسلا يف ناضمر موص مكح : ثيدحلا عوضوم (آ)

 : تاملكلا حرش (ب)

 هند ىجرزخلا يراصنألا ةبلعث نب ةحاور نب دمحم وبأ :وه : ةحاور نب هللا دبع

 امو ردب ةوزغ دهش «ةبقعلا ةليل ءابقنلا دحأ :وهو ءراصنألا نم نيلوألا نيقباسلا نم

 . ميم يبنلا حدم يف لاق ءاديجم ارعاش ناكو ءاهدعب

 ظ : لوقي ءاضقلا ةرمع يف ا

 هليوأت ىلع مكبرضن مولا هليبس نع راقکلا ينب اولَح
 هليلَخ نع ليلا لهڌيو هليقم نع مالا ليزي اًبرض

 رييختلا :باب )١١77(( مقرب ملسمو «رفاس مث ناضمر نم اًمايأ ماص اذإ :باب ؛(1855١) مقرب يراخبلا هاور - ۳

 . رفسلا يف رطفلاو موصلا يف



 = ماسكحألا ةدمع حرش ماهقألا هنت
 . ةرجهلا نم نامث ةنس ىلوألا ىدامج يف ةتؤم ةوزغ يف دهشتسا

 اهنأل ؛ردب ةوزغ ىف كلذ نوكي نأ حصي الو « نيرفاسم ةنيدملا نم يأ : انجرخ

 8 ةحاور نب هللا دبع داهشتسا دعب اهنأل ؛ حتفلا ةوزغ ىف الو . ءادردلا ىبأ مالسإ لبق

 ( . ظيقلا مايأ يف سمشلا جهو وه: رح

 . ةياغ فرح : ىتح . ةرارحلا يوق : يأ: ديدش

 نأشلا ريمض اهمساو ءديكوتلل يتلا (ةددشملا) ةليقثلا نم ةففخم نإ : ناك نإ

 . انم دحاولا : اندحأ 0 تاك هنإ الار فوذحم

 . ناك ربخ ةلمجلاو «ديكوتلل يتلا ماللا حتفب : عضيل

 . همك : هدي

 . سمشلا نم هيقي هسأر قوف : هسأر ىلع

 . ليلعتلل نمو . ةوق نم : ةدش نم

 . سمشلا عاعش رح يأ: رحلا

 . مئاص دحأ يأ : مئاص انيف امو

 : يلامجإلا حرشلا (ج)

 رحلا ناكو ‹ ناضمر يف رفس ىف مر يبنلا عم اوجرخ مهنأ هلل ءادردلا وبأ ربخي

 سانلاو ‹ سمشلا ةرارح ةدش نم اهب هيقي ؛ هسأر ىلع هفك عضيل لجرلا نإ ىتح « اديدش

 . هيلا ةحاور نب هللا دبعو ميم هللا لوسر ىوس مئاص دحأ مهيف سيلو « نورطفم

 : ثيدحلا دئاوف (د)

 . ناضمر ىف رفاسملا رطف زاوج - ١

 . هيلع قشي ناك اذإ : هل لضفأ رطفلا نأ-؟

 . ىلاعت هللا ىلع لكوتلا لامك يفاني ال ررضلا بابسأ نم يقوتلا نأ ٣-
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 © عبارلا ثيدح ا ©

 ىأرف ءرفس يف محيي هللا لوسر ناك : لاق غیب هللا دبع نب رباج نع -4

 ربلا نم سيل»: لاق « مئاص :اولاق «؟اذه ام» :لاقف « هيلع للظ دق ًالجرو اًماحز
 . «رفسلا يف مايصلا

 .«مكل صخر يتلا هللا ةصخرب مكيلع» : ملسمل ظفل يفو

 2سا
 : يوارلا

 يملسلا يراصنألا مارح نب ورمع نب هللا دبع نب رباج : وه : هللا دبع نب رباج
 دقف ؛ دحأو ردب يتوزغ ىوس تاوزغلا عيمج منيع يبنلا عم ازغو « ةبقعلا دهش اغ

 نوكتل اًبيث ةأرما جوزت دحأ ىف هوبأ دهشتسا املف « هتاوخأ دنع ىقبي نأ هوبأ رمأ

 مكي يبنلا نع ثيدحتلا مهنع رثك نمت ناك ءاهدعب ةوزغ نع فلختي ملو « نهدنع
 يبنلا دجسم يف هلو مخي يبنلا نع اًئيدح نيعبرأو ةئامسمخو فلأ وحن هنع يور

 . نيعبسو عبرأ ةنس ةنيدملا يف يفوت « ملعلاو ثيدحلا اهيف يقلي ةقلح مي

 . هيلع قشي نمل رفسلا يف موصلا مكح : ثيدحلا عوضوم (أ)

 ا : تاملكلا حرش (ب)

 . ةرجهلا نم نامث ةنس ناضمر يف تناكو « حتفلا ةوزغ رفس وه : رفس يف

 يف موصلا ربلا نم سيل» : رحلا دتشاو هيلع للظ نل ميا يبنلا لوق :باب )۱۸٤٤(, مقرب يراخبلا هاور ح5
 .نيتلحرم هرفس ناك اذإ ,ةيصعم رفاسملل ناضمر رهش يف رطفلاو موصلا زاوج :باب )١١١5(. مقرب ملسمو ؛«رفسلا

 عامجإلاو «صنلاب تباث رفاسملل رطفلا زاوجو . هأزجأو كلذ هل هرك ماص نإف ءرطفلا هل حابي رفاسملا : ةمادق نبا لاق

 . هأزجأ ماص نإ هنأ ىلع ملعلا لهأ رثكأو

 نبا ديعسو سابع نباو رمع نبا بهذم وهو «رفسلا يف رطفلا هللا همحر انمامإ دنع لضفألاو : هللا همحر لاقو

 كلذ ىوريو ؛هيلع يوق نمل لضفأ موصلا : يعفاشلاو كلامو ةفينح وبأ لاقو «قاحسإو يعازوألاو يبعشلاو يلا

 ٤۳(. /7)«ىنغملا» . ها. صاعلا ىبأ نب نامثعو سنأ نع

 اهدانسإ لصوي مل ثيدحلا يف ةيقب يه لب .كلذك سيلو هطرش ىلع ةلصتم ةدايزلا هذه جرخأ اًملسم نأ هرهاظ )١(
 . «يرابلا حتف» يف كلذ ىلع هبن



 ٤ ماكحألا ةدمع حرش ماهفألا هسينت

 سمشلا نع هللظي ام هقوف عضو : هيلع للظ نعم ريخ# ار .

 ؟ لجرلا اذه نأش ام : ؟ اذه ام

 . مئاص لجر وه : يأ : مئاص

 . ريخلا : ربلا

 . اوذخ : ىلعمب . رمأ لعف مسا: مكيلع

 . هريسيتو هليهستب : هللا ةصخرب

 ا

 ىأرف «ناضمر ىف حتفلا ماع ه هرفس يف ناك هي يبنلا نأ هلت ص رباج ربخي

 هيلع للظ دقو « شطعلاو رحلا نم رثأتم هناك صخش ىلإ اوعلطيل ؛نومحدزي ةعامج
 .مئاص لجر هنإ :اولاقف مب يبنلا لأسف ريرج نبا ةياور يف امك اعجطضم ناكو

 نم رفسلا يف موصلا نوكي نأ يب يبنلا ىفن غلبملا اذه هب غلب موصلا نأ لجأ نمو

 . غلبملا كلذ مئاصلاب غلبي ثيح ؛ربلا

 : ثيدحلا دئاوف (د)

 . مهلاوحأ نع هلاؤسو « هباحصأب مساع يبنلا ءانتعا ١-

 + قبلا: رف سيل ةقشملا عم رفاسملا م وص نأ -؟

 هل صخر اميف هسفن ءرملا داهجإ مدعو ىلاعت هللا ةصخرب ذخألا ةيعورشم -۳

 . هيف

 د ةبيرغلا ءايشألا كو ىلع ماحدزالا زاوج -غ

OOO 



 ثلاتلا سسس لا

as 

  -6انمف ءرفس يف | ي يبنلا عم انك :لاق ةا كلام نب سنأ نع

 ءءاسكلا بحاص ًالظ انرثكأو راح موي يف ًالزنم انلزنف :لاق «رطفملا انمو .مئاصلا

  003اوقسو ةينبألا اوبرضف نورطفملا ماقو «ماوصلا طقسف :لاق هديب سمشلا يقتي نم انمو

 «رجألاب مويلا نورطفملا بهذ» : هيا يبنلا لاقف «باكرلا .

 ظ حرشلا
 ۷ ت تاما قف هجر تق , ك كلام نبي لآ ٠توا

 . ةحلصملل رفسلا يف رطفلا مكح : ثيدحلا عوضوم (أ)

 : تاملكلا حرش (ب)

 ظ . حتفلا.ةوزغ رفس هلعل :رفس

 هعضوم نييتي ملو لوزنلل اًناكم ل

 . الالظ : ًالظ اک
 سمشلا هب ىقتي هقوف هرشني يذلا بوثلا بحاص : ءاسكلا بحاص

 . انضعبو :يأ .ضيعبتلل نم : انمو

 . اهترارحو سمشلا ةعشأ ىقوتي : سمشلا ىقتي

 . هعم ءاسكلا مدعل ؛هعارذو هفكب يأ : هديب

ETEهنع يوارلا وه هلوق لقانو  . 

 . فعضلا نم ضرألا ىلع اوعقو ١ ماوصلا طقسف

 . لمعلل اوضهن : نورطفملا ماق

 . هعضوم نيتي ملو لوزنلل اًناكم وم



 0 ماكحألا ةدمع حرش مايقألا هنت
 . اهيلع بكري يتلا لبإلا : باكرلا

 . صتخا : بهذ

 . اولمع ام نورطفملا هيف لمع يذلا .رضاحلا مويلا يأ : مويلا

 رجأ مهتفي ملو «نيمئاصلا تتاف يتلا لامعألا نم هب اوماق امل ؛باوثلاب :رجألاب

 . هنوضقيس مهنأل ؛مايصلا

 : يلامجإلا حرشلا (ج)

 مهنم ناكو يع يبنلا عم نيرفاسم اوناك مهنأ هب كلام نب سنأ ربخي

 مهلوزن لبق مهل أيهي ملو - اديدش رحلا - ناكو ًالزنم اولزنف ءرطفملا مهنمو «مئاصلا

 نومئاصلا عقوف هديب لظتسي مهضعبو «هبوثب لظتسي مهضعب ناكف ءهب نولظتسي ام

 مايل ا اوبصنف لمعلل نورطفملا ضهنو «شطعلاو ءعوجلاب مهفعضل ؛ضرألا ىلع

 هذه باوث اوبستكا ثيح ارجألاب نورطفملا بهذ» : مدي يبنلا لاقف لبإلا اوقسو
 رجأ نأكف :هنوضقيس ثيح مايصلا باوث مهتفي ملو 01 اوماق يتلا لامعألا

 . هب اوصتخاف مهروجأ بناج يف رمغنا نيمئاصلا

 : ثيدحلا دئاوف (د)

 ةباحصلا رقأ مي يبنلا نأل ؛ناضمر يف رفاسملل موصلاو رطفلا زاوج ١-
 . هيلع

 . ةحلصم كلذ ىف ناك اذإ ؛موصلا نم لضفأ رطفلا نأ -؟

 . رفسلا يف باحصألا ةمدخ لضف -؟

 . ىلاعت هللا ىلع لكوتلا لامك يفاني ال ررضلا بابسأ نم يقوتلا نأ -5

 . اهلاصم بسحب لامعألا ىلع باوثلا نأ -6

 . هيف بيغرتلاو «حلاصلا لمعلا ىلع عيجشتلا ةيعورشم أ

OG 



 erv) ي سيمبا ا س ا

 © سداسلا ثيدحلا م

 عيطتسأ امف ناضمر نم موصلا ىلع نوكي ناك :تلاق هن ةشئاع نع -5

 . نابعش ىف الإ هيضقأ نأ

 وا
 . (۱۷۸) مقر ثيدحلا ىف اهتمجرت تقبس . شون ةشئاع : يوارلا

 . ناضمر ءاضق ريخأت مكح : ثيدحلا عوضوم (آ)

 : تاملكلا حرش (ب)

 نوكي» ةلمج وهف اهربخ امأ .نأشلا ريمض اهمساو .صقان ضام لعف : ناك

 . ءاضق هموصأ نأ : هيضقأ نأ . ردقأ امف :ييطقنأ امق . (موصلا ىلع

 : يلامجإلا حرشلا (ج)

 وأ ضيح نم رذعلل هرطفت ناضمر نم موصلا اهيلع نوكي ناك هنأ عظم ةشئاع ربخت

 ؛كلذ يف اهرذع تنيب دقو ,يناثلا ناضمر لبق هموصت مث «نابعش ىلإ رخؤتف «هريغ

 . ذئنيح ءاضقلا نم دبال ثيح ؛نابعش ىف الإ ةلوهسو رسيب ءاضقلا عيطتست ال اهنأ

 : ثيدحلا دئاوف (د)

 ١- نابعش ىلإ ناضمر موص ءاضق ريخأت زاوج .

 . عيطتست ال اهنوكب ريخأتلا نع ترذتعا ةشئاع نأل ؛ءاضقلاب ةردابملا ىّلوألا نإ -1

 .ةياغلا وه نابعش تلعج ةشئاع نأل ؛يناثلا ناضمر ىلإ ءاضقلا ريخأت ميرحت -9

 . هب ىدتقي الئلو ؛هسفن نع ةمهتلا عفدل ؛ىلوألا فالخ لعف نم راذتعالا - 1

 . نابعش يف ناضمر ءاضق :باب )۱۱٤١(« مقرب ملسمو )۱۸٤١(« مقرب يراخبلا هاور -5

 ىلإ موص نم اهيلع ام رخؤت نأ اهلو .ايفيب ةشئانع نع كلذ تبث امك عسوم تقو ةأرملل ةبسنلاب موصلا ءاضقل
 . مداقلا نابعش

 الإ يضقأ نأ عيطتسأ امف ناضمر نم موصلا ىلع نوكي ناك :لوقت هرب ةشئاع تعمس :لاق كلن ةملس يبأ نعف

 باب )۱۸٤۹(« مقرب يراخبلا هاور . يع هللا لوسرب وأ : يب هللا لوسر نم لغشلا :ىيحي لاق . نابعش يف
 . نابعش يف ناضمر ءاضق باب )۱۱٤١(« مقرب ملسمو «ناضمر ءاضق ىضقي ىتم
 دارأ نإ اهتاقوأ عيمج يف هعاتمتسال ةدصرتم إب هللا لوسرل اهسفن ةتيهم تناك نهنم ةدحاو لك : يوونلا لاق

 نم اذهو هيلع اهتوفتف اهيف ةجاح هل نوكي دقو نذأي نأ ةفاخم موصلا ىف هنذأتست ملو .هديري ىتم يردت الو كلذ

 . (۲۲/۸) «يوونلا حرش . بدألا

 ناك نم نأب رعشيف «لغشلا نم اهعنم ام الول ءاضقلا ىلإ ةردابملا راثيإ يضتقي ةشئاع عينص رهاظو : رجح نبا لاقو
 . )۱۸۹/٤( «يرابلا حتف» . ريخأتلا هل يغبني ال رذع ريغب



 = ماسكحألا ةدمع حرش ماهقألا هسينت
 © عباسلا ثيدحلا م

 هنع ماص مايص هيلعو تام نم» :لاق يع يبنلا نأ ع ةشئاع نع - ۷

 .إبنح نب دمحأ لوق :وهو «رذنلا يف اذه :لاقو :دوادوبأ هجرخأو .(هيلو

 مريضا
 .(17/8) مقر ثيدحلا يف اهتمجرت تقبس . شيب ةشئاع : يوارلا

 . هنع تيملا ىلع بجاولا موصلا ءاضق مكح : ثيدحلا عوضوم (آ)

 : تاملكلا حرش (ب)

 . ةايحلا دقف :توملاو «تام ناسنإ يأ :يأ . ةيطرش نم : تام نم

 .(تام) لعاف نم لاح :ةلمجلاو «بجاو مايص هتمذ يفو :يآ : مايص هيلعو

 . مصيلف :يأ .رمألا :ىنعمب «ةيربخ :يهو :طرشلا باوج : ماص

 . هب ةبارقلا ىلوأ ثراولاو .هبيرق : هيلو"

 . ىلاعت هلل ةدابع هسفن ىلع فلكملا باجيإ :يأ : رذنلا

 : يلامجإلا حرشلا (ج)

 ضورفم موص هتمذ يفو تام نم يلو رمأ هنأ منيع يبنلا نع هش ةشئاع ربخت

 ىلوأ هبيرقو «هيلع نيد هنأل ؛هنع موصي نأب ناضمر ءاضق وأ «ةرافك وأ ءرذن نم

 . ةلصو ربو هيلإ ناسحإ هنأل ؛هنع هئاضقب سانلا

 : ثيدحلا دئاوف (د)

 مل اذإو "هلعف لبق تام اذإ هبيرق ىلع بجاولا موصلا ءاضقب بيرقلا رمأ ١-

 اموي الجر نوثالث هنع ماص نإ :نسحلا لاقو «موص هيلعو تام نم :باب )۱۸١١(« مقرب يراخبلا هاور -8ا/

 . تيملا ىلع مايصلا ءاضق :باب )١١47(« مقرب ملسمو «زاج ادحاو

 ىلع هتلالد عنمتو طقف رذنلا ىلع هلمح حصي فيكو ؛ليلد نودب صيصخت رذنلا موص ىلع ثيدحلا لمح )١(

 تومي نم نيب تنراق ول كنإف :اهبلغأو صنلا دراوم رثكأل ليطعت الإ اذه ام ؛اعوقو رثكأ عرشلا لصأب بجاولا

 . ريثكب رثكأ لوألا تدجول :رذن موص هيلعو تومي نمو «ناضمر ءاضق هيلعو

 :ىلاعت هلوقل اذه حصي الو .ءاضقلا مدعب يلولا مثأي نأ مزلل بوجولل هنإ :انلق ول اننأل ؛بابحتسالل انه رمألا (5)

 .(18 :رطاف) «ئَبَرق اذ ناك وَلَو ءيش هنم لمحي ال اهلمح ىلإ ٌةلقْم عدت نإو ئرخأ رزو ةرزاوررت الو



 0 و كح نات اا

 هرمأف هنع دحأ عربتي مل نإو ءًازجأ هنع ماعطإلاب دحأ عربتو ةكرت هل نكي

 . ىلاعت هللا ىلإ

 ؛رذنلاب ابجاو وأ ء.ناضمر موصك :عرشلاب اًبجاو موصلا نوك نيب قرف ال هنأ -؟

 . تيملا ىلع ام اوهني ىتح اعيمج اوماص ءايلوألا ددعت اذإ -۳

 مدعب هنع هطوقسل ؛هنع ىلولا مصي مل ءاضقلا نم نكمتلا لبق تام اذإ هنأ -5

 . نکلا

 . هتيم نع عوطتلا موص يضقي ال بيرقلا نأ -
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 دس ماكحألا ةدمع حرش ماهفألا سنت
 © نماثلا ثيدحلا م

 لوسراي : لاقف ماب ىبنلا ىلإ لجر ءاج : لاق كبف سابع نب هللا دبع نع 4
 ىلع ناك ول» : لا لاقف ؟ اهنع هيضقأفأ« رهش موص اهيلعو تتام ىمأ نإ ءهللا

 . «ىضقي نأ قحأ هللا نيدف» : لاق « معن : لاق 2؟اهنع هيضاق تنكأ نيد كم

 ىمأ نإ هللا لوسر اي٠: تلاقف كو لآ لوسر ىلإ ةأرفا تءانج : ةباور ىف

 . «كمأ نع يموصف» : لاق « معن : تلاق «؟اهنع يدؤي كلذ ناكأ

 )١11(. مقر ثيدحلا ىف هتمجرت تقبس . ب سابع نب هللا دبع :يوارلا

 . تيملا نع رذنلا موص ءاضق مكح : ثيدحلا عوضوم (ب)

 : تاملكلا حرش (ب)

 . هريغ وأ ؟ ناضمر وه له نيبي مل : رهش موص . اهتمذ يفو : اهيلعو

 . ىمدآل بجاو قح : نيد ؟ ًءاضق هموصأفأ : ؟هيضقأأ

 ش هنع ىضقي ًءادأ هل اًيدؤم : هيضاق

 . هنع لوؤسملا ريرقتل باوج فرح : معن
 . ىد تأ ضف نأ . ندجاو: ىللوآ :قخلآ ..-  هل بضئاولا هت للا نيد

 . ىرخأ ةصق اهنأ رهاظلاو . ةاورلا ضعبل : يأ : ةياور يفو

 . اًضيأ ةنيعم ريغ : ىمأ . ةنيعم ريغ : ةأرما

 :ط هرادقم نيعي ملو «رذنب بجاو موص : رذن موص

 . ىأر امب رابخإلا بلطل ةيؤرلا نع ماهفتسا هلصأو « ىنيربخأ : يأ : تيأرأ

 . اهنع جرخي : اهنع ىدؤي

 ةالص اهسفن ىلع اهمأ تلعج ةأرما رمع نبا رمأو ءرذن هيلعو تام نم : باب ۳۲۱(۰) مقرب يراخبلا هاور - ۸

 . تيملا ىلع مايصلا ءاضق : ساب « ( )١١15 مقرب ملسمو ؛ هوحن اقوي سابع نبا لاقو ؛«اهنع يلص» : لاقف « ءابقب



 تئاقلا س اا

 باوج يف هنأل ؛ةحابإلل نوكي نأ لمتحي رمألاو ءعيرفتلل ءافلا : يموصف

 اذإ هيلو نع موصلاب رومأم ىلولا نأل ؛بلطلل نوكي نأ لمتحيو «زاوجلا نع لاؤسلا

 . مايص هيلعو تام

 : يلامجإلا حرشلا (ج)

 . يَ هللا لوسر امهنع لئس نيتيضق نع ا سابع نبا ربخي
 هيَ يبنلا لأسي اهنبا ءاج ءرهش موص اهيلعو تتام ةأرما نأ :ىلوألا ةيضقلا

 نيب ًالثم هل برض مع يبنلا ميلعت نسح نمو ؟همأ نع موصلا كلذ يضقي له

 هايإ هافوأف يمدآل نيد همأ ىلع ناك ول هلأسف «هب عنتقيل هلاؤس نسع باوجلا يدي

 ي يبنلا هل نيبف «باجيإلاب لجرلا باجأف ؟تيملا ةمذ هب أربتو اهنع كلذ يضقيأ
 ولع ا و ا ناك لا نها

 ىلإ اهتنبا تءاجف ءمصت ملف موصت نأ ترذن دقو تتام ةأرما نأ : ةيناثلا ةيضقلا

 هبرض يذلا لثملا اهل برضف ؟موصلا كلذ اهمأ نع موصت له : هلأست مي يبنلا

 موصت نأ ياع يبنلا اهرمأ ذئدنعف «باجيإلاب تباجأف «ةقباسلا ةيضقلا يف لجرلل
 ظ . اهمأ نع

 : ثيدحلا دئاوف (د)

 ١- ةريصب ىلع هللا اودبعيل ؛ملعلا ىلع غ ةباحصلا صرح .

 . تيملا ىلع بجاولا موصلا ءاضق زاوج -؟

 . مع يبنلا ميلعت نسح 37

 يلج يلا اهب تعي يتلا ةشوسحلل اغلا برب ميلا نمح نم نأ - 4

 . ماكحألا اهب |
 ظ .. ماكحألا هب تبثت يعرش ل سايقلا نأ -ه

 ٠ نع 'ىضقي نأ ىلوأ ىلاعت هلل نيدف ؛تيملا نع يمدآلا نيد ءاضق راج هنأ -؟

000 



 =0 ماسكحألا ةدمع حرش مايفألا هنت
 ه عساتلا ثيدح ا م

 لازي ال» : موي هللا لوسر لاق :لاق هان ىدعاسلا دعس نب لهس نع -8
 . (رطفلا اولجع ام ريخب سانلا

 عر
 : يوارلا

 يبنلا هامسف نرحب ةا ناك هن يجرزخل ا يراصنألا كلام نب لهس : وه

 ىتح شاعو ةن ةرشع سمخ موب ينلا يفوت نيح هرمع ناكو ءًالهس لا
 نم رخآ :وهو «ةباحصلا ريهاشم نم ناكو «نيعستو ىدحإ ةنس ةنيدملا يف يفوت

 . نيثدحملا ضعب لوق ىلع ةنيدملا يف مهنم يفوت
 . راطفإلاب ليجعتلا مكح : ثيدحلا عوضوم (أ)

 : تاملكلا حرش (ب)

 . نومئاصلا يأ : سانلا

 ءيش لك نم نيلاحلا ىلعأ :ريخلاو ٠ نيدلا يف لضف ا ءريخ ىف يآ :ريخب

 . بولطم

 : يأ (مهليجعت ةدم) : اذكه ةلمجلا لوحتف «ةيفرظ ةيردصم ام : اولجع ام

 . مهتردابم

 . سمشلا بورغ دعب راطفإلا :يأ : رطفلا

 ثيدحلا اذه :ىفو « طيرفت الو ةالاغم نود نم هب ديقتلاو عرشلا عابتا ىف هلك ريخلا

 دعب راطفإلاب اوردابف ءمهرطفو مهموص ىف ةيعرشلا دودحلاب اوديقت اذإ مهنيد.يف

 ديكأتو روحسلا لضف :باب )٠١۹۸(« مقرب ملسمو «راطفإلا ليجعت :باب )١807(« مقرب يراخبلا هاور -48

 . رطفلا ليجعتو «هريخأت بابحتساو «هبابحتسا



ed |ثتلاتلا ¢  

 س

 4 ليْللا ىَلِإ ماَيَصلا اومتأ مثل : ىلاعت هللا لاق امك - مايصلل دحلا وه يذلا - بورغلا
 . سمشلا بورغب لخدي ليللاو « (۱۸۷:ةرقبلا)

 : ثيدحلا دئاوف (د)

 . ةيعرشلا دودحلاب دييقتلا يف ريخلا لك ريخلا نأ-١

 . ةرشابم سمشلا بورغ دعب راطفإلاب ليجعتلا يف مئاصلا بيغرت -

 . ريخلا يف سانلا رارمتسال ببس راطفإلا ليجعت نأ -۳

 . سانلا نم ريخلا عزنل ببس راطفإلا ريخأت نأ -4

 . مهيلع رسيلا نم راطفإلا ليجعت نأل ؛ هدابع ىلع رسيلل ىلاعت هللا ةبحم-ه
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 ماكحألا ةدمع حرش مايهقألا هبيذنت

 هرشاعلا ثيدحلا م

 ليللا لبقأ اذإ» : مع هللا لوسر لاق : لاق هون باطخلا نب رمع نع -۰

 .«مئاصلا رطفأ دقف انهه نم راهنلا ربدأو ءانهه نم

 ترا
 > : يوارلا

 مقر ثيدحلا حرش يف هتمجرت تقبس : لاف باطخلا نب رمع نينمؤملا ريمأ
(۱۷۰) . 

 ؟ مئاصلا رطفي ىتم : ثيدحلا عوضوم (أ)

 : تاملكلا حرش (ب)

 . همالظ ناب :ليللا لبقأ

 . قرشملا نم :يأ : انهه نم

 . هؤايض ىلو : راهنلا ربدأ

 . برغملا نم :يأ : انهه نم

 ةلمجلا وأ ءهمايص تقو ىهتناو ءامكح رطفأ وأ ءرطفلا هل لح : مئاصلا رطفأ

 مئاصلا رطفيلف : يأ .رمألا ىنعمب ةيربخ

 : يلامجإلا حرشلا (ج) -

 تقولا تامالع نيب. يع يبنلا نأ هلن باطخلا نب رمع نينمؤملا ريمأ ربخي

 «قرشملا نم ليلا لابقإ :ةمزالتم تامالع ثالث :يهو «مئاصلا هيف رطفي يذلا

 ؛صيشلا تورغ :تامالعلا هذه لصأو e بورغو «برغملا نم راهنلا رابدإو

 ليللا ن 2 ءموصلا مامتإل ةياغ ىلاعت هللا هلعج يذلا ليللا لوچ

 هل عباتو هيلع ليلد «برغملا نم راهنلا فارصناو ءقرشلا

 راهنلا جورخو موصلا ءاضقنا تقو نايب 0 )١١١١(, مقرب ملسمو )۱۸١۳(« مقرب يراخبلا هاور - ۰



 : ثيدحلا دئاوف (د)

 ١- ايقاب راهنلا ءايض ناك نإو «سمشلا بورغب راطفإلا تقو لولح .

 ١؟- ظ . هتقو لولح نيح نم رطفلاب ةردابلا بلط

 هيبنت (و) : |

 يهو لصألا يه يتلا ةثلاثلا ةمالعلا ركذ يديب يتلا ةدمعلا خسن يف دجأ مل :

 ليللا لبقأ اذإ) : يراخبلا ظفلف ملسمو يراخبلا يف ةدوجوم اهنأ عم . سمشلا بورغ

 ملسم ظفلو .«مئاصلا رطفأ دقف ء.سمشلا تبرغو ءانهه نم راهنلا ربدأو ءانهه نم
 عباطلا وأ باتكلا نم تطقسأ اهلعلو «هوحن .
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 ماسكحألا ةدمع حرش ماسهقألا هيبت =

 : اولاق لاصولا نع مسي هللا لوسر ىهن : لاق ثب رمع نب هللا دبع نع -۱

 . «ىقسأو معطأ ينإ مكتئيهك تسل ينإ) : لاق . لصاوت كنإ

 يردخلا ديعس يبا نع ٠ ملسلو 7 څخ كلام نب سنأو ةشئاعو ةريره وبأ هاورو

 . (رحسلا ىلإ لصاويلف لصاوي نأ دارأ مكيأف» : ان

 ا
 ش : ةاورلا

 . (۱۷۲) مقر ثيدحلا يف هتمجرت تقبس : غ رمع نب هللا: دبع )١(

 ظ . (114) مقر ثيدبلا یف هتمجرت تقبس : هلل ةريرهوبأ (۲)

 . (۱۷۸) مقر ثيدحلا يف اهتمجرت تقبس : عاب ةشئاع (۳)

 . )١75( مقر ثيدحلا ىف هتمجرت تقبس : هتان سنأ()

 . )١11( مقر ثيدحلا ىف هتمجرت تقبس : هب ديعس وبأ )٩(

 : ثيدحلا عوضوم (أ)

 . موصلا يف لاصولا مكح

 : تاملكلا حرش (ب)

 . بلاطلا نود نمم كرتلا بلط ىهنلا : ىهن

 ملسمو «روحسلا ركذي ملو ءاولصاو هباحصأو مي يبنلا نأل ؛ لاصولا : باب .(11377) مقرب يراخبلا هاور- ۹١

 . موصلا يف لاصولا نع يهنلا : باب ((١1١-؟) مقرب

 (ىقسأو معطأ ينإ١ : هلوقو «هب هريغ قاحلإ عنمو كلذب هصاصتحخا يضتقي اذهو : ىلاعت هللا همحر ةمادق نبا. لاق

 هنأ لمتحيو «برشو معط نم ةلزنمب ماعطلاو «بارشلا نع ىلاعت هللا هينغيو «مايصلا ىلع ناعي نأ ديري هنأ لمتحي

 برشو .معط ول هنإ : امهدحأ : نيهجول رهظأ ىلوألاو فتقيقح ىلع ظفلل ًالمح ةقيقح ىقسأو ةقيقح معطأ ينإ : دارأ

 يبر ينمعطي لظأ ينإلا : لاق هنأ يور دق هنإ : يناثلاو ءلصاوت كنإ : مهلوق ىلع مهرقأ دقو «ًالصاوم نكي مل ةقيقح

 n مرحم هنإف اذه تبث اذإو «هريغل الو هل راهنلا يف لكألا زوجي الو «راهنلا يف هنأ يضتقي اذهو ««ينيقسيو

 امك امرحم نكي ملف« تيا هنإ انلو ءميرحتلا نع ىهنلا رهاظل اریرقت (مرحم هنإ ' يعفاشلا لوق

 e ها ي يو



 ثتلاتلا سسس لا
LEVا ووسسسور  

 . ليللا يف و رطفي ال نيموي نيب مئاصلا لاصو : لاصولا

 و يع يبنلل ةباحصلا : يأ :اولاق

 تنأو « لصاوت كنآل ؛؟انلصاو اننإ : يأ : مهلاصول ةيليلعت ةلمج : لصاوت كنإ

 انتوسأ

 هيف ةوسألا نم عناملاو «هنيبو مهنيب قرفلا نايبل ةيليلعت ةلمج : ىقسأو معطأ ينإ

 نم هل ىلاعت هللا هيطعي ام :ىقسلاو معطلاب دارملاو «ىلاعت هللا :وه هل ىقسملا معطملاو

 ىلاعت هللا ركذ نم هبلق يف امب بارشلاو ماعطلا نع هئانغتسال ؛براشلاو معاطلا ةوق

 . هتاجانمب سنئآلاو

 ےک اا . ةبراقتم ظافلأب لاصولا نع يهنلا : يأ : هاورو

 ٠ ليللا رخآ:رحسلا 202. ةحابإلا : هب دارملاو«رمألل ماللا : لصاويلف
 : يلامجإلا حرشلا (ج)

 مويب هموي موص ءرملا لصي نأ ىهن ي يبنلا نأ غ رمع نب هللا دبع ربخي
 ثادحإو «ندبلا كاهنإ نم هيف امل كلذو ليللا ىف بارشلاو ماعطلا لوانتي ال ثيحب

 ىبنلا مهل نيبف . كب اًيسأت لصاون نحنو «لصاوت كنإ : غب ةباحصلا لاقف للا

 :لاصولاب رثأتي الف ؛هيقسيو همعطي ىلاعت هللا نأ وهو ؛مهنيبو هنيب قرافلا سيم
 : مهل لصاحب رمألا كلذ سلو

 ىلإ برشلاو لكألا ريخأت كلذ ىف ام ةياغ نأل ؛ يناثلا مويلل رحستي مث «طقف رحسلا



 E E ماكحألا ةدمع حرش ماسيفألا هسينت
 . يدبعتلاو يداملا اهقح سفنلا ءاطعإب ةيمالسإلا ةعيرشلا لامك -۳

 . ما يبنلاب يسأتلاو «ريخلا ىلع غن ةباحصلا صرح ٤-

 . هب مكحلا ةيصوصخ ىلع ليلد موقي ىتح مكي يبنلاب يسأتلا لصألا نأ -ه
 . هتمأ نود مي يبنلل لاصولا زاوج -5

 . هيضتقي ىنعمل الإ مكحب دحأ صصخي ال ثيح ؛عيرشتلا يف ةمكحلا -۷

 اودادزيل مهنيبو هنيب قرفلا ببس ةباحصلل نيب ثيح مدت يبنلا ميلعت نسح -۸
 . مكحلا ىف ةنينأمط

 : هنت (و)

 حيحص يف اذه «هرخآ ىلإ ديعس يبأ نع ملسملو : -هللا همحر- فلؤملا لوق

 .٠ فلؤملا نم ملق ةقبس هلعلف «ملسم يف هرأ ملو يراخبلا

OO 



 بح (44) تلاتلا سلا
 س هريغو مايصلا لضفأ باب اه

 : دارملا

 . هنع يهنملا وهو ‹ لضفألا ريغ : يأ (هريغو) هلوقو : عوطتلا مايص لضفأ

 لمكتل ؛ ضئارفلا سنج نم تاعوطت مهل عرش نأ هدابعب ىلاعت هللا ةمحر نمو

 ‹ عوطت تاقدصللو. عوطت تاولصللف « نيلماعلا تاجرد اهب ولعتو . ضئارفلا اهب

 ىلإ جاتحيف . صقن نم هلمع ولخي ال لماعلا نأل ؛ عوطت جحللو . عوطت مايصللو

 . ضئارفلا اهب لمكت لفاونلاف « هسنج نم تادابعب هليمكت

 © لوألا ثيدحلا م
 : لوقأ ينأ ميم يبنلا ربخأ : لاق عين صاعلا نب ورمع نب هللا دبع نع- ۲

 تلق ىذلا تنأ» : رب ىبنلا لاقف « تشع ام ليللا نموقألو راهنلا نموصأل هللاو

 مصنف «كلذ عيطتست ال كنإفا : لاق . يمأو تنأ يبأب هتلق دق : هل تلقف «؟كلذ

 لثم كلذو ؛اهلاثمأ رشعب ةنسحلا نإف ؛مايأ ةثالث رهشلا نم مصو .منو مقو «رطفأو

 .«نيموي رطفأو اًموي مصف» : لاق . كلذ نم لضفأ قيطأ ينإ : مو دوا دوب

 دواد مايص لثم كلذف اًموي رطفأو اًموي مصف» : لاق . كلذ نم لضفأ قيطأ ينإ : تلق
 . «كلذ نم لضفأ ال» : لاق . كلذ نم لضفأ قيطأ ينإ : تلقف «مايصلا لضفأ وهو

 . «اموي رطفأو اموي مص «رهدلا رطش دواد يخأ موص قوف موص ال١ : ةياور يفو

 جرا
 يوارلا

 . اي: لاقف هقيدح بتكي ذأ كي يتلا نم نذاتسا ء اياك اظفاح ناك ا

 105 د :قيرخلاو وییل ر ر د ا براک دوت ی خب وش کیلا باب 500

 . موي راطفإو موي موص



 ماسكحألا ةدمع حرش ماسيفألا هزت سبب 70ج هش. | کس

 لوقأ ال ينإف معن» : لاق ؟بضغلاو PE هللا لوسر

 نع اهترثكك هنع ةياورلا رثكت مل نكل مدي ع يبنلا ثيداحأ نم اريثك ظفحف «اقح الإ

 موصلا درسي ةدابعلل هتبحم نم ناك دقف ا ا ؟ عوف ةريره يبأ

 ليللا فصن ماني نأو ءاّموي رطفيو اًموي موصي نأ ميا يبنلا هرمأف .ليللا 3 الو
 نأ دمحأ مامإلا نع لقنو ؟ىتمو ناك نيأ هتوم ىف فلتخاو .هسدس مانيو هثلث موقيو

 ةرجهلا نم نيتسو ثالث ةنس ةرحلا يلايل تناك صاعلا نب ورمع نب هللا دبع ةافو

 . هاضرأو هنع هللا يضر

 : ثيدحلا عوضوم (آ)

 . عوطتلا مايص لضفأ

 : تاملكلا حرش (ب)

 نيب هل ىلاعت هللا عمج .ىسوم دعب نم ليئارسإ ينب ءايبنأ دحأ وه : دواد هللا يبن

 .باطخلا لصفو ةمكحلا هانآو هكلم ىوقو روبزلا هاتاف «نيطسلف يف ةوبنلاو كلم

 aE OSE الا نو كدي ناك

 نيمصخلا دحأ ىلدأف « مهربخ هوربخأو «فخت ال :اولاقف .مهنم عزفف هيلع اولخدف

 ا نال يقي نأ نقيت مث «هايإ هملظب همصخ ىلع دواد مكحف هتجحب

 دواد نأ نم ةموصخلا هذه ىف ركذ امو « بانأو عكار رخو هبر رفغتساف .,ةموصخملا

 ال بذكف ؛هدعب اهجوزت لتق املف «لتقي هلعل شيج ىف اهجوز ثعبف ةأرما قشع

 ةعنص دواد ىلاعت هللا ملع دقو اذه «ماركلا ءايبنألا دحأ هنأل ؛دوادل هتبسن زوجت

 EET ةركب حبست ريطلاو لابجلا هل رخسو «ديدحلا هل نالأو « عوردلا
 ( . هتمغت نسحو

 . هللا دبع وبأ صاعلا نب ورمع : ربخملاو . ملعأ ةزمهلا مضب :ربخأ

 نموصأل هللاو : ريدقتلاو . ديك وت مسقلا باوج ىف ةعقاو ماللا :نموصأل

 مايألا عيمج يأ :راهنلا

 . ةالصلاب ندجهتأل : نموقأل



 ثلاتلا سس |
 اتت ٥£

 . يلايللا عيمج يف ليللا لك : ليللا

 ايح ىئاقب ةدم : يأ «ةيفرظ ةيردصم :امو erb : تشع ام

 ؟تلق يذلا تنأأ : ريدقتلاو «ةزمهلا اهنم تفذح ةيماهفتسا ةلمج :تلق يذلا تنأ

 :ريدقتلاو .(تنأ) هلوقل ربخ فوذحمب قلعتم رورجمو راج يبأب : تنأ يبأب

 . تنأ يبأب ىدفم

 . كل ءادف يمأو يبأ : ىنعملاو . (يبأ) ىلع فوطعم : يمأو

 . لبقتسملا يف ذ وأ نآلا امإ« ردقت ال : عيطتست ال

 . ليللا مايقو راهنلا مايص يأ : كلذ

 . اذهو اذه نيب عمجا يأ : منو مقو رطفأو مصف

 عابتالاو ىلاعت هلل صالسخإلا تنمضت يتلا : يهو .ةنسحلا ةلعفلا : ةنسحلا

 . مع هلوسرل

 . اههابشأ : اهلاثمأ .٠ رشعب ىزجت يأ : رشعب
 ره لك نم مايا 9 مايه ىا 3 كالذو

 . عيطتسأ : قيطأ ٠ رجألاو باوثلا لصأ يف يأ : رهدلا مايص لثم
 ٠ رهش لك نم مايأ ةثالث موص نم ارجأ مظعأو ًالمع رثكأ : كلذ نم لضفأ
 00 موي رطفو موي مايص يأ: كلذف

 . عوطتلا مايص : يأ : مايصلا لضفأ

 . رهدلا فصن : يأ : رهدلا رطش

 : يلامجإلا حرشلا (ج)

 ؛ ةدابعلا ىف ةقداص ةميزعو ةيلاع ةمه اذ هب صاعلا نب ورمع نب هللا دبع ناك

 نم بسح .تاذ ةأرما هجوز دق هوبأ ناكو « ليللا نموقيلو «راهنلا ئموصيل مسقأ ىتح

 كلذب ربخأ . مثإ كلذ ىف هيلع نوكي نأ قاخو ةدابعلاب اهنع احطقنم هآر املف « شيرق



 rn ماكحألا ةدمع حرش ماهقألا هيت
 ام هللا دبع يكحي ثيدحلا اذه يفو .ورمع نب هللا دبع ع يبنلا اعدف مع يبنلا

 نموصأل هللاو :لاق يذلا وهأ ع يبنلا هلأس ثيح اع يبنلا ن نيبو هنيب ىرج

 1 Oren يء يبنلا هل نيبف .باجيإلاب باجأف ؟ليللا نموقألو ءراهنلا

 هدشرأو هم رضا وا للملا ثودحو «ندبلا كاهنإو «ةقشملا نم هيف

 موص ىلع رصتقيو مانيو موقيو رطفيو موصيف ةحارلاو ةدابعلا نيب عمجي نأ ىلإ

 يفف :اهلاثمأ رشعب ةنسحلا نأل ؛رهدلا مايص رجأ هل لصحيل ؛رهش لك نم مايأ ةثالث

 يبنلا ربخأ ةدابعلا يف هتبغر ةدشو هللا دبع ةميزع ةوقل نكل !ةنسح نوثالث رهش لك

 ؛نيموي رطفيو اموی موصي نأ ىلإ هدشرأف هيلع هلديل ؛كلذ نم لضفأ قيطي هنأ ا

 لثم كلذ نأ هل نيبو .اموي رطفيو اموي موصي نأ ىلإ هدشرأف كلذ نم لضفأ بلطف

 لضفأ هنأو اهل ةمزالمو ةدابعلا ىف ةوق ىلاعت هللا اطعأ يذلا دواد ىلاعت هللا ىبن مايص

 : مع يبنلا هل لاقف Id هللا دبع هريبخأف .هب عوطتملا مايصلا

 . ةقيقح رهدلا فصن مايص هنأو «(كلذ نم لضفأ ال»

 ارمع كب لوطي كلعل يردت ال» :هل لاق مع يبنلا نأ ملسم حيحص يفو

 يبنلا ةصخر تلبق ينأ تددو تربك املف « ميم يبنلا لاق يذلا ىلإ ترصف :لاق

 نم ىلإ بحأ مع يبنلا لاق يتلا مايألا ةثالشلا تلبق نوكأ نأل :ةياور يفو مدي

 يننكل تفعضو تربك ينأ كلذو يبنلا ةصخر تلبق ينتيلف ا ؛يلامو يلهأ

 TT دار ناک هش لر هاا هنا کارا نع ا
 هيلع م يبنلا قزاف اًئيش كرتي نأ ةيهارك نهلثم ماصو

0-5 

 ظ و دو هللا نبق نوقف ع

 . يداملاو يدبعتلا اهقح سفنلا ءاطعإب ؛ةيمالسإلا ةعيرشلا لامك -؟

 رها مرض لاعبو ءرهش لك نم مايأ ةثالث مايص ةليضف <۴

 .نفمويئرطفيو موي موصي نأ رهش لك نم مايأ ةثالث مايص نم لضفأ نأ -؛

 0 . اًموي رطفيو اًموي موصي نأ عوطتلا موص لضفأ نأ - ١-



 ا

 . اهل ةمزالمو ةدابعلا ىف ةوق ىلاعت هللاهاطعأ يذلا دواد هللا ىبن موص اذه نأ -

 . ةمألا هذه لبق عورشم موي رطفو موي موصب عوطتلا نأ ¥

 . اهلاثمأ رشعب ةنسحلا باوث نأ -۸

 اهسألا ىلإ دش ناك ن هتم ىلغ هفتو ر ىلا ةمكح :-

 .لهسألاف

 . يمأو وه ىبأب ع يبنلا يف ناسنإلا لوق زاوج 6

  15١5لبقتسملا لاوحأ ةاعارمو رظنلا دعب ىغبني هنأ .

 يذلا تنأ :هلوقل هب همازلإو هتحص نم تبثتلل هيلإ بسن اب ناسنإلا ريرقت -۲

 . كلذ تلق

OO 



 راكحألا ةدمع حش ماهنألا زت س =

 0 ىناثلا ثيدحلا و

 نإ» : مو هللا لوسر لاق : لاق مي صاعلا نب ورمع نب هللا دبع نع -۳

 فصن ماني ناك «دواد ةالص هللا ىلإ ةالصلا بحأو .دواد مايص هللا ىلإ مايصلا بحأ

 . «اموي رطفيو اموی موصي ناكو «هسدس مانيو «هثلث موقيو «ليللا

 حولا
 : يوارلا

 .(۱۹۲) مقر ثيدحلا يف هتمجرت تقبس : شاذ صاعلا نب ورمع نب هللا دبع

 ٠ : ثيدحلا عوضوم ))

 . ىلاعت هللا ىلإ ةالصلاو مايصلاب عوطتلا بحأ .

 : تاملكلا حرش (ب)

 اخونا :بحأ

 . عوطتلا مايص يأ : مايصلا

 . عوطتلا ةالص يأ : ةالصلا

 . امهنس نم لوأ هنأل ؛ هيلإ امهبسن :دواد ةالص دواد مايص

 ىلع اًنايحأ ليللا قلطيو رجفلا عولط ىلإ سمشلا بورغ نم انه هب دارملا :ليللا
 . اهعولطو سمشلا بورغ نيب ام

 : يلامجإلا حرشلا (ج)

 عوطتلا مايص بحأ نأ مر يبنلا نع غب صاعلا نب ورمع نب هللا دبع ربخي
 ةدابعلا ليصحت نم هيف امل ؛اموي رطفيو اموي موصي ثيح ؛دواد هيبن مايص ىلاعت هللا ىلإ
 ثيح ؛دواد ىلاعت هللا يبن ةالص هيلإ عوطتلا ةالص بحأ نأو .«هتحار مسجلا ءاطعإو

 نمل رهدلا موص نع يهنلا :باب «(۱0۹) مقرب ملسمو .رهدلا موص :باب »)4( مقرب يراخبلا هاور - ۱ ۳

 . موي راطفإو موي موص ليضفت نايبو «قيرشتلاو نيديعلا رطفي مل وأ « اقح هب توف وأ «هب ررضت -



 تلاشثلا سل
foolهسة سددت  

 لصاحلا بعتلا ضقنيل ؛هسدس ماني مث ءهشلث ةالصلا يف موقيو ليللا فصن ماني ناك

 . مسجلا ةحار عم ةدابعلا كرديف مايقلاب

 : ثيدحلا دئاوف (د)

 وهف هيلإ بحأ ناك ام لكو ءاهل ىلاعت هللا ةبحم ىف توافتت لامعألا نأ-١

 ۰ اا
 . عرشلل اهتقفاومو اهنسح بسحب لامعألا توافت نأ -؟

 . هب قئاللا هجولا ىلع هل ةتباثلا ىلاعت هللا تافص نم ةبحملا نأ -۳

 . توافتت ىلاعت هللا ةبحم نأ ٤-

 داهشتسالا لحم اذهو « اًموي رطفيو اموي موصي نأ عوطتلا مايص لضفأ نأ ٠-

 . ثيدحلاب

 . هسدس مانيو هثلث موقيو ليللا فصن ماني نأ عوطتلا ةالص لضفأ نأ-5

 : اهيف هريبدت نسحو ةدابعلا يف دواد يلاعت هللا يبن ةوف ¥۷

OOC 



| SS ماكحألا ةدمع حش ماسيفألا هنت 

 © ثلاثلا ثيدحلا و

 نم مايأ ةثالث مايص : ثالثب يليلخ يناصوأ : لاق هاب ةريره يبأ نع- 5

 . مانأ نأ لبق رتوأ نأو « ىحضلا ىتعكرو « رهش لك

 د
 : يوارلا

 . (1548) مقر ثيدحلا يف هتمجرت تقبس . هتان ةريره وبأ

 : ثيدحلا عوضوم (آ)

 . رهش لك نم مايأ ةثالث مايص : بابلل هبسنأو ددعتم

 : تاملكلا حرش (ب)

 . مامتهاب ىلإ دهع : يناصوأ

 . مي يبنلا : هب دارملاو . يبلق نطاب : يأ يبلق لالخ هتبحم تغلب نم :يليلخ

 ظ . اياصو ثالثب : يأ : ثالثب

 ْ يلاله رهش : يأ : رهش لك نم

 عافترا دعب ام : وهو . ىحضلا يف نايلصت نيتللا نيتعكرلا يأ : ىحضلا يتعكر ظ

 4 لاوزلا ليبق ىلإ سمشلا
 اهب متخأ ةعكر ةرشع ىدحإ ىلإ راتوألا نم رثكأف ةعكر وهو . رتولا يلصأ :رتوأ

 . ليللا ةالص

 : يلامجإلا عرضا

 هياحصأ ا ناكو « هباحصأل ةرشع سانلا نسحأ ليا هللا لوسر ناك

 هيلا ةريره وبأ ربخي ثيدحلا اذه يفو « مهايندو مهنيد يف مهعفني اج مهيصويو |

 : ةيناثلاو « رهش لك نم مايأ ةثالث مايص : ىلوألا : اياصو ثالشب هاصوأ e هنأ

 لوأ رهسي هيفا ةريره ابأ نأل ؛ مونلا لبق'رتولا : ةثلاثلاو « ىحضلا يف نيتعكر ةالص
 ظ | ظ



pd |تلاتلا ¢  foهس  

 دقو «هرخآ نم موقي الأ ىشخيف هي هلا لوسر ثيدح نم هظفح ام سرد يف ليللا

 ءملسم حيحص يف امك «ءادردلا ابأ اًضيأ ثالشلا هذهب يَ هللا لوسر ىصوأ

 رتولل اموقي الآ اهلاح نم ملع اب ىشخي مي هلعلو «يئاسنلا ناس يف امك ءرذ ابأو

 . ليللا رخآ

 : ثيدحلا دئاوف (د)

 ١- مهعفني اب مهايإ هدهاعتو هباحصأل مخي يبنلا ةرشاعم نسح .

 ةثالث : ضيبلا مايأ نوكت نأ :لضفألاو رهش لك نم مايأ ةثالث مايص لضف -؟

 . رشع ةسمخو ء«رشع ةعبرأو «رشع

 . موي لك ىحضلا يتعكر لضف -"

 .ليللا رخآ نم موقي الأ ىشخي نميف اذه نكل «مونلا لبق رتولا لضف -4
 .هباحصأ نم اًددع اهب مخي يبنلا ةيصول ؛ةثالثلا لامعألا هذه ةيمهأ -ه

 . ًاليلخ يع يبنلا ذاختا زاوج -7

 : هيبنت (و)

 أربأ ينإ» : مع يبنلا لوق ضراعي ال يليلخ يناصوأ : هن ةريره يبأ لوق

 وه ىلاعت هللا ىلإ هم هنم ئرب يذلا نال ؛ «ليلخ مكتم يل نوكي نأ هلا ىلإ
 هانع ام :وهو ء«ًاليلخ سانلا نم دحأ هذختي نأ ال «سانلا نم ًاليلخ يبنلا ذختي نأ

 . يليلخ : هلوقي هك ةريره وبأ

OG 



 سس - ماسكحألا ةدمع حرش مايقألا هبينت
 © عبارلا ثيدحلا و

 ىهنأ ج هللا دبع نب رباج تلأس :لاق رفعج نب دابع نب دمحم نع -6
 .ةبعكلا برو :ملسم دازو .معن :لاق ؟ةعمجلا موي موص نع . هيي يبنلا

e 
 ىطسولا ةقبطلا نم ةقث يعبات يكملا يموزخملا رفعج نب دابع نب دمحم : يوارلا

 . نيعباتلا نم

 : ثيدحلا يف هركذ درو نم ةمجرت

 )۱۸٤(. مقر ثيدحلا يف هتمجرت قبس : رباج

 : ثيدحلا عوضوم (أ)

 دين د ف
 : تاملكلا حرش (ب)

 . بلطلا نود نمم كرتلا بلط :ىهنلاو .ماهفتسالل ةزمهلا :؟ىهنأ

 . يراخبلل ةياور يف امك :موصلاب هدارفإ نع يأ : ةعمجلا موي موص نع

 . هنع لوؤسملا ريرقتل ؛باوج فرح : معن

 مكحلا ديكأت هنم ضرغلاو «مسقلل واولاو ءاهمظعمو اهقلاخ :ةبعكلا برو

 | . اهب فوطي وهو ارباج لأس هنأ :ةبعكلا ركذ ةبسانمو هبارغتسال

 : يلامجإلا حرشلا (ج)

 ىهن له هللا دبع نب رباج لأس هنأ نيعباتلا دحأ رفعج نب دابع نب دمحم ربخي

 مسقلاب كلذ دكأو «باجيإلاب رباج باجأف ؟ةعمجلا موي دارفإ نع سيا هللا لوسر
 ىهني فيكف مايألا لضفأ ةعمجلا موي نوكل ؛هنع ىهنلا برغتسي دق هنإ ثيح ؛هيلع

 كو ا يبنلا نع كلام نب نابتع هلاق رضحلا يف ىحضلا ةالص :باب )1۱۲١(« مقرب يراخبلا هاور -6

 «تس وأ تاعكر عبرأ اهطسوأو تاعكر ينامث اهلمكأو ناتعكر اهلقأ نأو ىحضلا ةالص بابحتسا :باب )۷۲١(« مقرب ش

 .اهيلع ةظفاحملا ىلع ثحلاو



 هيمو 0۹ تلاتلا أ

r. 

 يطعأف عوبسألا ديع ةعمجلا موي نإف «هيف ةمكحلا نيبتت لمأتلا دنع هنأ الإ ؟هموص نع

 هللاو .ديعلا ماكحأ عيمج هل تبثت مل اصاخ اًديع ناك ال نكل «ديعلا ماكحأ نم اًئيش

 . ملعأ

 : ثيدحلا دئاوف (د)

 . فلحتسي مل ولو ةحلصملل ايتفلا ىلع فلحلا زاوج -؟

 ٣- اًميلعتو اًملعت ملعلا ىلع فلسلا صرح .

 > : هيبنت (ه)

 يف يه امنإو «ءملسم ىف اهرأ مل < ملسم دازو : -هللا همحر- فلؤملا لوق

 نم هبرق ىلع لدأ ىهو (تيبلا اذه برو” : ظفلب ىهف ملسم ةياور امأ «ىئاسنلا

 ظ . فلؤملا هركذ يذلا ظفللا نم ةبعكلا

 فق



 =) ماكحألا ةدمع حرش ماهقألا هنت
 © سماخلا ثيدحلا ©

 نموصي ال١ :لوقي مكي هلا لوسر تعمس :لاق هلت ةريره يبأ نع- 1

 .«هدعب اًموي وأ هلبق اًموي موصي نأ الإ ةعمجلا موي مكدحأ

 و
 )١185(. مقر ثيدحلا ىف هتمجرت تقبس . هل ةربره وبأ : يوارلا

 . موصلاب ةعمجلا موي دارفإ مكح : ثيدحلا عوضوم (أ)

 . ديكوتلا نونب هلاصتال ؛ مزج لحم ىف حتفلا ىلع ينبم لعفلاو . ةيهان ال :نموصي ال

 . هل اًيلاوم يأ : هدعب اموی . هل اًيلاوم يأ : هلبق اموی

 نأ الإ ةعمجلا موي موص نع ىهني سيب يبنلا عمس هنأ هيلي ةريره وبأ ربخي
 . موصلاب هتاذ مويلا صيصخت لامتحا لوزي كلذب هنأ ؟ هذعب موي وأ هلبق موي موصي

 ١ : ثيدحلا دئاوف (د)

 . "أهل اًيلاوم هدعب اًموي وأ هلبق اًموي موصي نأ الإ ةعمجلا موي موص نع ىهنلا-١

 . ةعمجلا مويو نيديعلا يموي موص نيب قرف ثيح يمالسإلا عيرشتلا ةمكح -؟
 : ةمتت (و)

 نأ هتاف ةريره ىبأ ثيدحل ؛ ةداع فداص اذإ موصلاب ةعمجلا موي دارفإ زوجي

 موي اوصخت الو «يلايللا نيب نم مايقب ةعمجلا ةليل اوصخت ال» :لاق يع يبنلا

 . ملسم هاور «مكدحأ هموصي موص يف نوكي نأ الإ «مايألا نيب نم مايصب ةعمجلا

 : ينعي ءرطفي نأ هيلعف «ةعمجلا موي امئاص حبصأ اذإف ةعمجلا موي موص :باب «(1847) مقرب يراخبلا هاور- 1
 . ادرفنم ةعمجلا موي مايص ةهارك : باب )١١47(« مقرب ملسمو «هدعب موصي نأ ديري الو هلبق مصي مل اذإ
 لخو كلك. ىلا نأ راما ثني: ةيزيوج كيدح هلع لديو «ظفللا رهاظ ىه4هل اًيلاوم توكي نأ طارشما (1)

 : تلاق ' ؟(دغ يموصت نأ نيديرتأ» : لاق . ال : تلاق «؟سمأ تمصأ» : اهل لاق « ةمئاص يهو ةعمجلا موي اهيلع

 . يراخبلا هاور . ترطفف . (يرطفأ» :لاق ال



 © سداسلا ثيدحلاو

 لا تده + لاق دبع ن رر ا نبا لر ع يآ نعد 0
 : امهمايص نع رع هللا لوسر ىهن ناموي ناذه : لاقف ین باطخلا نب رمع عم

 . مككسن هيف نولكأت يذلا رخآلا مويلاو مكمايص نم مكرطف موي

 ظ مر يشلا
 : يوارلا

 ةقث يعبات 217 رهرآ نب نمحرلا دبع ىلوم ديبع نب دعس ديبع وبأ وه : ديبع وبأ
 ۰ . نيعستو نامث ةنس ةنيدملا يف تام

 . ديعلا يموي موص مكح : ثيدحلا عوضوم (أ)

 : تاملكلا حرش (ب)

 . ترضح : تدهش

 . يراخبلا حيحص يف امك « ىحضألا ديع ةالص : يهو . ديعلا ةالص : يأ : ديعلا

 حرش يف باطخلا نب رمع ةمجرت تقبسو . هب اتم : يأ : باطخلا نب رمع عم

 )١7١(. مقر ثيدحلا

 . ةالصلا دعب هتبطخ يف : يأ : لاقف

 نم اعيمج امهيلإ ةراشإلاو ءرطفلاو ىحضألا ديع ىموي : ينعي: ناموي ناذه

 ۰ . رضاحلا بيلغت

 . لاوش نم موي لوأ : وهو « ناضمر نم مكرطف : يأ : مكرطف موي

 . ةجحلا يذ نم رشاعلا : وهو « يناثلا مويلا : يأ :رخآلا مويلاو

 . يدهلاو ةيحضألا : يهو . اهب ىلاعت هلل نودبعتت يتلا مكتحيبذ :مككسن

NSEا ا  le O 
 . ادرفنم ةعمجلا موي مايص ةهارك : باب )١١55(. مقرب ملسمو «هدعب موصي نأ ديري الو هلبق مصي مل اذإ

 ىأر هنأ هخيرات ىف يراخبلا ركذو ةبحص هل « فوع نب نمحرلا دبع ىخأ نبا : وه رهزأ نب نمحرلا دبع )١(

 : ملحلا ذئموي غلب دقو ‹ هيلي نيب ىعسو «نينح موي مدي يبنلا



 ءاكحألا ةدمع حش ماهنألا بينت س م دح

 : يلامجإلا حرشلا (ج)

 باطخلا نب رمع نينمؤملا ريمأ عم ىلص هنأ نيعباتلا نم وهو ديبع نب دعس ربخي
 بساني ام هتبطخ يف نيبو سانلا بطخف .ىحضألا ديع كلذ ناكو .ديعلا ةالص هش

 ءرطفلا ديعو «ىحضألا ديع .نييديعلا موي موص نع ىهن بيب يبنلا نأ هنمو «ماقملا

 زيمتتف مايصلا ةضيرف هب يهتنت يذلا مويلا هنأ رطفلا ديع يف رطفلا يف ةلعلا نأ ىلإ راشأو

 يحضي يذلا مويلا هنإف ىحضألا موي يف رطفلا ةلع امأو «مايصلا مايأ نم رطفلا مايأ هب

 . كلذ نم لكألاب ىلاعت هللا رئاعش نورهظيو نودهيو سانلا هيف

 : ثيدحلا دئاوف (د)

 . ميرحتلل وهو ىحضألاو .رطفلا ديع يموي موص نع يهنلا -\

 زييمتو «ىحضألا ديع يف كسنلا نم لكألا :كلذ نع يهنلا ةمكح نأ -؟

 . رطفلا ديع يف رطفلا نم موصلا
 . لاحلاو تقولل ةبسانم نوكت نأ ةبطخلا يف ىلوألا نأ -۳

 ا :لا نم لكألا ةيعورشم -54

OG 
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 © عباسلا ثيدحلا م

 0 نع م هللا لوسر ىهن :لاق تب يردخلا ديعس ىبأ نع -1 4۹۸

 نعو «دحاولا بوثلا يف لجرلا يبتحي نأو «ءامصلا نعو ءرحنلاو رطفلا :نيموي
 ./ طقف موصلا يراخبلا جرخأو همامتب ملسم هجرخأ .رصعلاو .حبصلا دعب ةالصلا

533 

 : يوارلا

 . رحنلاو رطفلا ىموي يأ : رحنلاو رطفلا

 دحأ ودبيف هيقتاع دحأ ىلع هبوث لعجي نأ :ىهو .ءامصلا ةسبللا يأ : ءامصلا

 ريسب هرهظ ىلإ امهدشيو هيقاسو هيذخف اًبصان «هتيلإ ىلع سلجي :يبتحي

 . هيلع دمتعيل ؟هوحنو

 . هريغ هيلع سيل يذلا :يأ :دحاولا بوثلا يف

 ٠ عوطتلا ةالص ا : ةالصلا نع

 . امهيتالص دعب :يأ : رصعلاو حبصلا دعب

 موي موص نع يهنلا :باب )31١7(« مقرب ملسمو ءرطفلا موي موص :باب ؛((18484) مقرب يراخبلا هاور ح6
 ظ ٠ ىحضألا مويو رطفلا

 نإف ؛بالقنا هيف ؛طقف موصلا يراخبلا جرخأو ؛همامتب ملسم هجرخأ : ”ىلاعت هللا همحر- فلؤملا لوق :هيبنت )١(

 موص نع يهنلا باب :يف طقف موصلا ملسم جرخأو« رطفلا موي موص باب يف همامتب هجرخأ يذلا وه يراخبلا
 :اهيف ةالصلا نع ىهن يتلا تاقوألا باب يف طقف ةالصلاو ؛ىحضألا مويو رطفلا موي



 ا رح ماكحألا ةدمع حرش مامفألا هبينت

 . ةفطاع :ليقو .ةمزال تسيلف ظفللا نيسحتل :ليفو ةمزال ةدئاز ءافلاو

 : ىلامجإلا حرشلا (ج)

 نعو «نيموي يف موصلا نع ىهن يب يبنلا نأ هن يردخلا ديعس وبأ ربخي
 رطفلا ديع ىموي موصف هنع ىهنملا موصلا امأف .نيتقو يف ةالصلا نعو نس

 ءامصلا لامتشا :امهف ناتسبللا امأو كلذ ىف ةمكحلا نايب قبسو «ىحضألاو

 هنم هجرف ىلع نكي مل اذإ :يراخبلا ىف ةياور ىف ديف دقو ,دحاولا بوثلاب ءابتحالاو

 :أمهف ناتقولا امأو «هتروع ودبل هناض رعي سلا نيتاه نل ؛ءامسلا نيبو هنيب ءىش

 نودجسي نيذلا رافكلاب هبشتلا نع ةعيرذلا دسل ؛رصعلا ةالصو حبصلا ةالص دعب

 : ثيدحلا دئاوف (د)

 . ميرحتلل وهو ءىحضألاو رطفلا ديع يموي موص نع يهنلا ١-
 تدب نإ ميرحتلل وهو .دحاولا بوثلاب ءابتحالاو ءامصلا لامتشا نع يهنلا -؟

 عار ف لو ةر وعلا

 تاوذ نم نكت مل ام رصعلاو رجفلا يتالص دعب ةالصلاب عوطتلا نع يهنلا ل

 ش . اهوحنو دجسملا ةيحتك بابسألا

 . ىمالسإلا عيرشتلا يف ةمكحلا -4

 . رافكلا ةهباشم نع دعبلا ىلع اسيا يبنلا صرح -

 فق



 ه نماثلا ثيدح ا م

 يف موي ماص نم» :لاق مي يبنلا نأ كل يردخلا ديعس يبأ نع -89

 .«اًقيرخ نيعبس رانلا نع ههجو هللا دعب هللا ليبس

 و
 : يوارلا

 :( 1510 قر تلا اج د تكيس. ك یا يع ولا

 . ىلاعت هللا ليبس يف موصلا مكح : ثيدحلا عوضوم (أ)

 : تاملكلا حرش (ب)

 . ماص ناسنإ يأ :يأ ٠ ةيطرش نم : ماص نم

 . هليبس ىف داهجلا يف :يأ : هللا ليبس يف

 نكل «ندبلا عيمج دعب ههجو دعب ىتمو ءديعب ههجو هللا لعج : ههجو هللا دعب

 . هفرشل ركذلاب هصخ

 . نيعبس ةفاسم :يأ : نيعبس

 :يه ىتلا «ةنسلا لوصف نم ثلاثلا لصفلا وه فيرخلاو ةنس :يأ :اًفيرخ

 نع ضعبلاب ريبعتلا باب نم ةنسلا نع هب ربع «ءاتشلاو «فيرخلاو «فيصلاو عيبرلا
 .لكلا

 يول رضا
 ثيح ىلاعت هللا ليبس يف موصلا لضف ىلع لدي امب تلي يردخلا ديعس وبأ ربخي

 ىلاعت هللا دعبي نأ هؤازج ناك هللا ليبس يف ادحاو اًموي ماص نم نأ مسي يبنلا ربخأ

 . مايصلا ةقشمو «ةطبارملاو داهجلا ةقشم نيب عمج هنأل ؛اًماع نيعبس رانلا نع ههجو

 مايصلا لضف باب «1107) مقرب ملسمو «هللا ليبس يف موصلا لضف باب «25786) مقرب يراخبلا هاور - ٩۹

 . قح تيوفت الو نرض الب هقيطي نمل هللا ل يبس يف



aماسكحألا ةدمع رش مابقألا ددد ل ظ 5 |  

 : ثيدحلا دئاوف (د)

 ةمهم نع هفعضي نأ الإ ىلاعت هللا ليبس ىف داهجلا لاح ىف مايصلا دئاوف - ١

 .داهحلا

 رانلا نع مئاصلا هللا دعبي نأ هللا ليبس يف «دحاولا مويلا موص باوث نا

 . اماع نيعبس

 نم ةاجنلا يف كلذك نوكي بوبحملا لوصح يف نوكي امك باوشلا نأ -۳
 . هوركملا

OO 



 س ردقلا ةليل باب ا
 | : ردقلا ةليل

 نم ريخ اهلعجو مكي يبنلا ىلع نآرقلا اهيف ىلاعت هللا لزنأ يتلا ةليللا : يه
 اباستحاو اًناميِإ اهماق نم نإف اهيف حلاصلا لمعلا ةكرب يفو اهتكرب يف رهش فلآ
 لزنأ هنأ ربخأ ىلاعت هللا نأل ؛اعطق ناضمر ىف :يهو «هبنذ نم مدقت ام هل هللا رفغ

 ةليَل يف هاتلزنأ اإ :ىلاعت هللا لاق و ن ا ناو: اه ناريقلا

 نمو «(١۱۸:ةرقبلا) 4نآرقلا هيف لزنأ يذلا ناضمَر رهشإ :لاقو .(١:ردقلا» 4ردقلا

 1 اعطق ناضمر يف ردقلا ةليل نأ نيبتي نيتيآلا نيتاه

 نوكتف «ردقلا ميظع نالف :لاقي امك :فرشلا نم امإ لادلا نوكسب : ردقلاو

 :ريدقتلا نم امإو ؛ةفيرشلا ةليللا يأ هتفص ىلإ ءيشلا ةفاضإ باب نم هيلإ ةليللا ةفاضإ

 ريدقت اهيف نوكي يتلا ةليللا :يأ هيوحي ام ىلإ فرظلا ةفاضإ نم هيلإ اهتفاضإ نوكتف
 :٤[. ناخدلاإ 4ميكح رمأ لك قرفي اهيف :ىلاعت لاق امك «ةنسلا كلت يف يرجي ام

 ه لوألا ثيدح لا م
 ةليل اورأ يع يبنلا باحصأ نم ًالاجر نأ غب رمع نب هللا دبع نع -

 يف تاطاوت دق مكايؤر ىرأ) : مع يبنلا لاقف ءرخاوألا عبسلا يف مانملا يف ردقلا

 . (رخاوألا عبسلا يف اهرحتيلف اهيرحتم ناك نمف رخاوألا عبسلا

 حرشلا
 : يوارلا

 .(۱۷۲) مقر ثيدحلا يف هتمجرت تقبس . غب باطخلا نب رمع نب هللا دبع

 . ردقلا ةليل هيف ىرحتت يذلا نمزلا : ثيدحلا عوضوم (أ)

 ةليل لضف )١١6( مقرب ملسمو ءرخاوألا عبسلا يف ردقلا ةليل سامتلا :باب )۱۹١١(« مقرب يراخبلا هاور ۰



 ی اى ماكحألا ةدمع حش ماهقألا هيبت

 : تاملكلا حرش (ب)

 . مهنم ادحأ مسي ملو لجر عمج :ًالاجر
 لك مر يبنلا باحصأو ٠ صخشلل مزالملا : وهو بحاص عمج : باحصأ

 | همزالي مل نإو كلذ ىلع تامو هب اتمؤم هب عمتجا نم

 . ىلاعت هللا مهارأ : ةزمهلا مضب : اورأ

 . ريدقتلاو فرشلا ةليل : ردقلا ةليل

 اه فار ٠ لاو: انور فح #ءارآلا ىو مولا تقر: مالا ىف

 ‹ اصقان رهشلا ناك نإ نيرشعو ثالث نم أدبتو « يقاوبلا عبسلا : رخاوألا عبسلا

 . امات ناك نإ نيرشعو عبرأ نمو

 . ازاجم رصبأ وأ ملعأ : ةزمهلا حتفب :ىرأ

 . تقفتا : تأطاوت | مانملا يف متيأر ام : مكايؤر

 . اهيف مايقلاو حلاصلا لمعلاب اهتفداصم ابلاط :اهيرحتم

 . رمألل ماللاو باوجلل ةطبار ءافلا : اهرحتيلف

 : يلامجإلا حرشلا (ج)

 يف ىلاعت هللا مهارأ غن ةباحصلا نم ًالاجر نأ ايف رمع نب هللا دبع ربخي

 امف نيرشعو عبرأ وأ ثالث نم ناضمر نم رخاوألا عبسلا ىف اهنيع ردقلا ةليل مانملا

 قافتا ىأر املف « هوأر اب هتيم يبنلا اوربخأف ‹ كلذ ىلع مهايؤر تقفتاو اهدعب

 يف اهارحتي نأ ردقلا ةليل كاردإ ىلع اصيرح ناك نم مي دشرأ اذه يف مهايؤر

 . مهيلع ةباحصلا ءالؤه ايؤر قافتال ؛ رخاوألا عبسلا

 : ثيدحلا دئاوف (د)

 ١- هريغو هعفني ام همانم ىف هيريف نينمؤملا ضعب مركي دق ىلاعت هللا نأ .

 عرشلا فلاخت ملو اهقدص ىلع ةنيرقلا تلد اذإ ةحلاصلا ايؤرلاب لمعلا -؟



 س( سان تاتا ا

 . ناضمر يف ردقلا ةليل نأ ۳

 ٤ هنم رخاوألا عبسلا يف اهارحتي نأ اهيلع صرح نم داشرإ- .

 : عمجو ةضراعم (ه)

 ‹ ناضمر نم رخاوألا عبسلا يف ردقلا ةليل يرحت ىلإ داشرإلا ثيدحلا اذه ىف

 ةليل اورحت» : إب هلوقك : رشعلا عيمج يف اهيرحت ىلإ داشرإلا يف ثيداحأ تءاجو
 حيحص ىف ام : امهنيب عمجلاو « يراخبلا هاور «ناضمر نم رخاوألا رشعلا يف ردقلا

 رخاوألا رشعلا يف اهوسمتلا» : لاق يب يبنلا نأ غب رمع نب هللا دبع نع ملسم

 .«يقاوبلا عبسلا ىلع نبلغي الف زجع وأ مكدحأ فعض نإف

 اهاجرأ نكل ءردقلا ةليل يرحتل لحم رشعلا يلايل عيمج نأ : عمجلا هجوو

 . يقاوبلا عبسلا

OG 



 ماكحألا ةدمع حرش مايفألا هسينت
 | °۷ ههه همس

 © ىناثلا ثيدحللا و

 نم رتولا يف ردقلا ةليل اورحت» :لاق مدي ىبنلا نأ ةف ةشئاع نع ١”-

 ۰ . «رخاوألا رشعلا

 ا
 .(11/) مقر ثيدحلا يف اهتمجرت تقبس . ةو نينمؤملا مأ ةشئاع : يوارلا

 را را رتا هلل نول ج ا ضرما
 : تاملكلا حرش (ب)

 . اهيف مايقلاو حلاصلا لمعلاب اهتفداصم اوبلطا : ردقلا ةليل اورحت

 سمخو «نيرشع ثالثو «نيرشعو ىدحإ ةليل وه : رشعلا نم رتولا يف

 ٠ نيرو عسر «نيرصعو عسر «نيردغو

 نيرشعو ىدحإ ةليل نم أدبتو «ناضمر نم يقاوبلا يأ : رخاوألا رشعلا نم

 : يلامجإلا حرشلا (ج)

 ردقلا ةليل ةفداصم بلطل دشرأ يع يبنلا نأ عون ةشئاع نينمؤملا مأ ربخت

 . ناضمر نم رخاوأللا رشعلا راتوأ يف اهيف مايقلاو حلاصلا لمعلاب

 : ثيدحلا دئاوف (د)

 . ناضمر نم رخاوألا رشعلا ىف ردقلا ةليل يرحت ىلإ داشرإلا ١-

 . اهعافشأ نم ىجرأ رشعلا راتوأ نأ -؟

 . ردقلا ةليل لضف -*

 ش ناضمر ىف ردقلا ةليل نأ - 5

 . هتمأ ىلع ريسيتلل مي يبنلا ةبحم -ه

 مقرب ملسمو «ةدابع نع هيف رخاوألا رشعلا نم رتولا ىف ردقلا ةليل يرحت : باب )١941١5(. مقرب يراخبلا ءاور

 ٠ اهبلط تاقوأ ىجرأو «اهلحم نايبو ءاهبلط ىلع ثحلاو «ردقلا ةليل لضف :باب )6<١١1(«



 سس
 مه ثلاثلا ثيدحلاو

 طسوألا رشعلا فكتعي ناك سيب ىبنلا نأ بخ يردخلا ديعس يبأ نع -۲

 يتلا ةليللا :يهو نيرشعو قع هل كاف اذإ ىتح ماع فكتعاف .ناضمر نم

 دقف رخاوألا رشعلا فكتعيلف يعم فكتعا نم» :لاق هفاكتعا نم اهتحيبص نم جرخي

 ءاهتحيبص نم نيطو ءام يف دجسأ ينتيأر دقو اهتيسنأ مث «ةليللا هذه تيرأ
 كلت ءامسلا ترطمف :لاق ءارتو لك يف اهوسمتلاو رخاوألا رشعلا يف اهوسمتلاف
 لي هلا لوسر يانيع ترصبأف «دجسملا فكوف «شيرع ىلع دجسملا ناكو «ةليللا
 . نيرشعو ىدحإ حبص نم «نيطلاو ءاملا رثأ هتهبج ىلعو

 چا
 : يوارلا

 )/١51(. مقر ثيدحلا يف هتمجرت تقبس . كاف يردخلا ديعس وبأ

 : ثيدحلا عوضوم (آ)

 . ردقلا ةليل هيف ىرحت يذلا نمزلا : هنم بسانملاو ددعتم

 : تاملكلا حرش (ب)

 .(۱۷۸) مقر ثيدحلا يف تقبس : ناك

 . هتعاطل اًغرفتو ىلاعت هللا ىلإ اًبرقت ؛دجسملا يف ميقي : فكتعي

 لقي ملو ٠ ءرهشلا نم نيرشعلاو يداحلاو ءرشاعلا نيب ام : طسوألا رشعلا
 . طسوأألا ثلثلا وأ مايألا : دارملا نأ رابتعاب ىطسولا

 . نينسلا نم ةنس : اًماع

 . تلخد اذإ : تناك اذإ

 مقرب ملسمو ءاهلك دجاسملا ىف فاكتعالاو رخاوألا رشعلا ىف فاكتعالا :باب .«© 0 مقرب يراخبلا هاور ب

 : اهبلط تاقوأ ىجرأو ءاهلحم نايبو ءاهبلط ىلع ثحلاو ءردقلا ةليل لضف :باب )/١1١51(.



 ت سسصطصلطلمل ا 52 هد دس ماسكحألا ةدمع حرش ماهقألا هبيبنت

 حبصلا ةفاضإو «نيرشعلا موي : وهو هيلت يتلا اهموي ةحيبص نم : اهتحيبص نم

 . هيلت يتلا مويلا ةحيبص هنوكل ؛زوجت نيرشعو ىدحإ ةليل ىلإ

 . داشرإلا :هب دارملاو ءرمآلل ماللاو باوجلل ةطبار ءافلا : فكتعيلف

 ةليل اهلوأو ءرهشلا نم نيرشعلا دعب ام :يهو «يقاوبلا رشعلا :رخاوألا رشعلا

 ظ ظ . نيرشعو ىدحإ

 ٠ . مانملا يف هللا ينارأ فدا

 . مولعم ءيش نع بلقلا لوهذ : نايسنلاو ءاهايإ هللا يناسنأ : اهتيسنأ

 ظ . مانملا يف يسفن تيأر : ينتيأر

 . نيطو ءام ىلع : نيطو ءام يف

 .اهورحتف :اهوسمتلاف

 لك :رتولاو ؛ميمعت دعب صيصخت اذهو ءرشعلا نم رتو :يأ :رتو لك يف

 اردا لا نا نرتب نا ىلع فلا ايف ال دع

 . باحسلا ءام : وهو NT : ءامسلا ترطمف

 .٠ نيرشعو ىدحإ ةليل :يأ : ةليللا كلت

 . بشخ ىلع فصري لخنلا فعس نم ءانب :يأ :شيرع ىلع

 . ءاملا هنم رخف : فك وف

 . نيطلاو ءاملا ةمالع : نيطلاو ءاملا رثآ

 .ةليللا كلت حبص تناك نيطلا ةيؤر نأ :يأ «سنجلا نايبل نم : حبص نم

 : يلامجإلا حرشلا (ج)

 اذه يفو ءاهيف لمعلاو ردقلا ةليل كاردإ ىلع اًصيرح م هللا لوسر ناك

 غرفتيل ؟دجسملا ىف فكتعي ناك ا ىبلا نأ هون يردخلا ديعس وبأ ربخي ثيدحلا

 فكتعا هنأ :يراخبلل ةياور ىفو اا رشعلا فكتعاف «ةليللا كلت ىف ةدابعلل

 رشعلا فكتعاف كمامآ بلطت يذلا نإ :لاقف . ليربج هاتأف لوألا لا



 08-5 اا ا س ثلاتلا ا

EE VY, 

 فكتعا نم دشرأو « ناضمر نم نيرشع ةحيبص اًبيطخ ماقف . ليربج هاتأف . طسوألا

 هاسنأ مث مانملا يف اهنيع هارأ ىلاعت هللا نأ ربخأو . رخاوألا رشعلا فكتعي نأ هعم

 حبصلا ةالص ىف هدوجس : يهو ةنسلا كلت يف ةمالع اهل مانملا يف ىأر هنكل . اهايإ

 دجسم فقس ناكو . نيرشعو ىدحإ ةليل ءامسلا ترطمأف . نيطو ءام ىلع

 ىلص املف . هب ضرألا تلتبا ىتح ءاملا نم رخف لخنلا ديرج نم كاذنيح ا يبنلا

 هتالص نم فرصناف نيطلاو ءاملا ىلع ضرألا ىلع دجس حبصلا ةالص مدي يبنلا

 . نيطلاو ءاملا رثأ -هفنأو : ةياور يفو- هتهبج ىلعو

 : ثيدحلا دئاوف (د)

 ١- ردقلا ةليل كاردإ ىلع مي يبنلا صرح .

 . بيغلا ملعي ال مب يبنلا نأ-؟

 . شيلا نف هغ یسک امك ىست نأ زوج هنأ 15

 ٤ - فاكتعالا ةيعورشم .

 ! نت ووايد يباع ا

 . ناضمر نم رخاوألا رشعلا يف ردقلا ةليل نأ -

 . اهتم راتوألا يف ناضمر نم رخاوألا رشعلا يف ردقلا ةليل سامتلا ةيعورشم -۷

 . ردقلا ةليل ىلع ةيسح ةمالع هدابع يري دق ىلاعت هللا نأ -۸

 . هدهع ىف مسا يبنلا دجسم هيلع ناك ام نایب -4

 . اهتفرخزو اهدييشتب تسيل دجاسملا انما

 . دوجسلا لاح فنألاو ةهبجلاب ضرألا يلصملا ةرشابم عورشملا نأ-١١ ٠ ش

 . اا اار ترب لي ام عم مدع ىلألا هاج

000 



 ماسكحألا ةدمع حرش ماسيقألا هينت

 س فاكتعالا باب س

 : اعرشو ةغل فاكتعالا

 . هيلع ةبظاوملاو ءيشلا موزل : ةغللا يف

 . هتعاطل اغرفتو يلاعت هللا ىلإ اًبرقت ؛ دجسملا يف ةماقإلا : عرشلا يفو

 نم هيف امل ؛ ارارقإو العفو متي يبنلا نم ًالوق ةنسلاو باتكلاب عورشملا وهو -

 ىلإ اندهعو# : هللا لاق . ايندلا لغاشم نع ندبلاو بلقلا يلختو ىلاعت هللا ةدابعل غرفتلا

 ٠٠١| :ةرقبلإ# دوجسلا عكرلاو نيفكاعلاو نيفئاّطلل يتيب ارّهَط نأ ليعامسإو ميهاربإ

 ْ ا ھر نر روا راو كمي كن يبنلا ناكو

 نأ اًقالخ ءاملعلا نم دحأ نع ملعأ ال : -هللا همحر- دمحأ مامإلا لاقو

 . نوئسم فاكتعالا

 © لوألا ثيدحلا ۾

 نم رخاوألا رشعلا ىف فكتعي ناك مسي هللا لوسر نأ عشان ةشئاع نع -73*
 . هدعب نم هجاوزأ فكتعا مث « لجو زع هللا هافوت ىتح ناضمر

 مقرب ملسمو « اهلك دجاسملا يف فاكتعالاو رخاوألا رشعلا يف فاكتعالا : باه )١1477( مقرب يراخبلا هاور - ٠*7

 . ناضمر نم رخاوألا رشعلا فاكتعا : باب )١١7(.

 . مّ يبنلا يده وه اذهو «موصلا عم الإ نوكي ال فاكتعالا نأ حيحصلاو

 ال) :اههلف ةشئاع تلاق لب ءطق ؟رطفم فكتعا هنأ مز يبنلا نع لقني ملو : هللا همحر ةيزوجلا ميق نبا لاق

 « ضيرملا دوعي فكتعملا (۷۹) : باب )۲٤۷۳( مقرب موصلا باتك رخآ يف دواد وبأ هجرحخأ . (موصب الإ فاكتعا

 .(110) مقر «دواد يبأ حيحصلا «(955) ؛ ءاورإلا) يف ينابلألا هححصو

 دواد وبأ هاور امب اوجتحاو « رطفم فاكتعا حصي الف «موصلا فاكتعالا يف نوطرتشي نورثكألا : كلامو ةفينخ وبأ لاقو

 ابو ؛ثيدحلا ؟موصب الإ فاكتعا الول : تلاق نأ ىلإ ءاضيرم دوعي الأ فكتعملا ىلع ةنسلا : تلاق هب ةشئاع نع
 7 : لاق هنأ كيف سابع نبا نع قازرلا دبع ىور اذكو < وصب ase رتاخب نباو رمع نبا نع يقهيبلا هاور

 «فكتعملل موصلا طارتشا ىلع لدت ثيداحألا رثكأ ةلمجلابو «كلذ ىلع مسي يبنلا ةبظاوملو ء موصلا هيلع مزل فكتعا

 .امهنع ةياور يف قاحسإو دمحأو يروثلاو يعازوألاو يرمزلاو ةورعو ةشئاعو سابع نباو رمع نيا لاق هبو

 الإ فاكتعالا حصي ال هنأ ىلع ليلد هيف «(موصب الإ فاكتعا ال) :اهي اهلوق : ىلاعت هللا همحر يباطخلا مامإلا لاق

 نبا ناس حرش ٠ ةفينح يبأو يروثلاو يعازوألاو تاتو e E سابع نبا طرش هنأو «موصب

 5 .(17١ا//١) «هجام



 ءاج ةادغلا ىلص اذإف «ناضمر لك ىف فكتعي مو يبنلا ناك : ظفل ىفو
 . هيف فكتعا يذلا 7١2هناكم

 رم
 . (۱۷۸) مقر ثيدحلا ىف اهتمجرت تقبس .اعئزؤ ةشئاع : يوارلا

 . هفكتعم فكتعملا لخدي ىتمو « فاكتعالا مكح : ثيدحلا عوضوم (أ)

 | : تاملكلا حرش (ب)

 . (۱۷۸) مقر ثيدحلا يف تقبس : ناک

 . هتعاطل اًعرفتو « ىلاعت هللا ىلإ ابرقت دجسملا يف ميقي : فكتعي

 . (۲۰۲) مقر ثيدحلا يف تقبس : رخاوألا رشعلا

 . رهقو بلغ :زع . توملاب هضبق : هللا هافوت

 0 هجاوزأ مظع : لج

 خيش هحجري ناك يذلا وهو .فاكتعالا يف طرش موصلا نأ : فلسلا روهمج هيلع يذلا ليلدلا يف حجارلا لوقلاف -

 . ةيميت نبا سابعلا وبأ مالسإلا
 : ىلاعت هللا همحر يباسطخلا مامإلا لاق . ةرخآلا يف عفني ال ام لك نع ناسللا سبح ةمألل عرش هنإف ,مالكلا امأو

 رمع نباو سابع نبا طرش هنأو «موصب الإ فاكتعالا حصي ال هنأ ىلع ليلد هيف .(موصب الإ فاكتعا ال) :اهنإد اهلوق

 . (داعملا داز» . ها. ةفينح ىبأو يروثلاو ىعازوألاو كلامو ,ةباحصلا نم غيل

. 
 «هناكم لخ» : نيحيحصلا ىف يذلاو , ماكحألا ةدمع نتم يف اذكه : هناكم ءاج

)١( 

 يلاتلاك نهتافو بسح نهبيترتو ةوسن عست نهنع يفوت يتاللا هؤاسن ناك (؟) :
CTE 

 - نيعبرأو عبرأ ةنس تيفوت نايفس يبأ تنب ةبيبح مأ .

 - نيعبرأو سمخ ةنس تيفوت باطخلا نب رمع تنب ةصفح .

 ٤ - نيسمخ ةنس تيفوت ةيعازخلا ثراحلا تنب ةيريوج .

  - 0نيسمخ ةنس تيفوت يبيح تنب ةيفص .
 يمك و ىا م خد لوا فرا تن فون ا

  -۷نيسمخو عبرأ ةنس تيفوت ةعمز تنب ةدوس .

  - ۸نيسمخو نامت ةنس تيفوت ركب ىبأ تنب ةشئاع .

  - 4نيتسو نيتنثا ةنس تيفوت ةيمأ يبأ تنب ةملس مآ .



 ماسكحألا ةدمع حرش ماسيقأالا بنت ےس م 5

 اع لك نم هيلع رمي ناضمر لك يف :يأ ناضمر نيونتب : ناضمر لك يف
 ا . رخاوألا رشعلا يف ردقلا ةليل نأ ملعأ نأ دعب

 ف : يهو قادغلا ةالص ىلص يأ : ةادغلا ىلص

 . دجسملا ةبحر يف برضي ريغص ءابخ : وهو هفاكتعا ناكم : هناكم

 . هيف افكتعم ناك يذلا يأ : هيف فكتعا يذلا

 : يلامجإلا حرشلا (ج)

 رشعلا يف ماع لك يف فاكتعالل اًمزالم ناك مع يبنلا نأ عف ةشئاع ربخت

 . لجو زع هللاهافوت ىتح ءاهيف ردقلا ةليل نأ ملعأ نيح ناضمر نم رخاوألا

 يبنلا ءاسن فكتعا دقف مع يبنلاب صاخ الو خوسنم ريغ مكحلا نأ ىلإ تراشأو

 . هتافو لعب تس

 ىلص اذإ هفكتعم لخدي ناك مع يبنلا نأ عن نيبت : يناثلا ظفللا يفو

 . دجسملا يف مهعم ناك نأ دعب سانلا نع هيف درفنيل ؛رجفلا

 | : ثيدحلا دئاوف (د)

 ١- ناضمر نم رخاوألا رشعلا يف فاكتعالا ةيعورشم .

 . خسني مل قاب همكح نأ -۴

 . ةنتف هب لصحي الا طرشب نكل بالا تاك ةيعورشم -*

 NGS نعل ىف كتل اجعل ميرال راو ت4
 ظ ظ . نيلصملا ىلع
 . ةحلصمل الإ هفكتعم ىف هدارفنا ةيعورشم ٥“
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 ثلاتلا لن لا

 ميناثلا ثيدحلا م

 :وهو “رضئاح يهو مسي يبنلا لجرت تناك اهنأ هغ ةشئاع نع ٤-

 . هسأر اهلواني اهترجح ىف يهو .دجسملا يف فكتعم

 . ناسنإلا ةجاحل الإ تيبلا لخدي ال ناكو : ةياور يفو

 هيف ضيرملاو ةجاحلل تيبلا لخدأل تنك نإ :تلاق عن ةشئاع نأ : ةياور يفو
 . ةرام انأو الإ هنع لاسأ امف

 مرح
 : يوارلا

 . (۱۷۸۵ مقر ثيدحلا ىف اهتمجرت تقبس . اها ةشئاع

 : ثيدحلا عوضوم (أ)

 . دجسملا نم هندب نم ءزج وأ فكتعملا جورخ مكح

 : تاملكلا حرش (ب)

 50036 هسأر رعش حرست : ع يبنلا لجرت

 ل لعاف قس لاح ا فنا يف

 . (يبنلا) نم لاح ةلمجلا : دجسملا يف فكتعم وهو

 تي نفد اهيفو ةيقرشلا ةيحانلا نم دجسللاب ةقصال تناكو اهتي يأ : اهترحح

 . اهيلإ دمي د

 توبي عيمج لمشيف للا : هب دارملا : يبل

 ميكر لوبلا يأ ٠ : ناسنإلا ةجاحل ْ

 زاوج 8 (۲۹۷) مقرب ا EE لخدي فكتعملا باب 014410 مقرب EF هاور - ۰ ٤
 e ا ا



 احا ةدسع حش مالا بنت س | 5 --_

 . ديكوتلل : ىهو . ةليقثلا نم ةففخم نإ : تنك نإ

 . ضيرملا نع يأ : هنع

 : هيلع جيرعت وأ « هذنع فوفو نوذدب ةرباع : ةرام

 فكتعم وهو «اهترجح يف هسأر اهيلإ دمي ناك يب يبنلا نأ عن ةشئاع ربخت
 لوبلا ةجاحل الإ دجسملا نم جرخي ال ناك هنأو «ضئاح ىهو «هلجرتف دجسملا ىف

 ال تفكتعا ادإ اهنأ اهسفن نع ربختو .كلذل جورخلا ىلإ رطضي ثيح , طئاغلاوأ

 نم «تيبلا يف ضيرملا نع لأست نأ اسأب ىرت الو «ةجاحلل الإ دجسملا نم جرخت
 ١ هيلع جرعت وأ هدنع فقت نأ ريغ

 : ثيدحلا دئاوف (د)

 . دجسملا نم هسأر فكتعملا جارخإ زاوج ١-

 . ةداعلا هب ترج اميف هتجوز ىلجرلا مادختسا زاوج -۳

 . ضئاحلا ندب ةراهط - ٤

 اقا را ناک جال تكمل ورخ رار و

 : ضيرملا ةدايعل جورخلا نم فكتعملا عنم -"

 2: ةحاحلل جرح اذإ هب هرورم لاح ضيرملا نع فكتعملا لاؤس زاوج ۷

 فق



 © ثلاثلا ثيدحلا

 ترذن تنك ينإ هللا لوسر اي : تلق : لاق قاض باطخلا نب رمع نع - 5

 فوأف) نط اة ونت امو : ةياور يفو - ةليل فكتعأ نأ ةيلهاجلا يف

 و موي را نضع نكن ولو ار

 عسا
 . )17١( مقر ثيدحلا يف هتمجرت تقبس . هوز باطخلا نب رمع : يوارلا

 روذنملا فاكتعالاب ءافولا مكح : ثيدحلا عوضوم )ً)

 ا يبنلا C2 نيح« ةنارعجلا ىف لاؤسلا اذه ناكو الانس تلف ى تلق

 مقرب ملسمو «ملسأ مث ڈ ةيلهاجلا يف اناسنإ ملكي الأ فلح وأ رذن اذإ : باب «(1۳۱۹) مقرب يراخبلا هاور - ۲۰۵

 ظ 1 ملسأ اذإ هيف لعفي امو رفاكلا رذن : باب )١605«.,

 . بجاو ريغ اًئيش هلل هسفن فلكملا مازلإ : احالطصاو .دهعلاو مازلإلا : ةغللا يف رذنلا

 امنإو «ريخب ىتأي ال» : لاقو ءهنع ىهن سيب ىبنلا نأل ؛ هميرحت ىلإ ليمي ءاملعلا ضعبو لب هوركم لصألا يف رذنلاو

 رذنلا نع يهنلا : باب ءرذنلا باتك يف ملسمو ء(۲۷۷ )٤/ نامبألا باتك يف يراخبلا هاور .«ليخسبلا نم جرختسي
 5/7١٠١ ١(.

 0 ل ل ا

 نم نثو اهيف ناک لها : لاقف « مب يبنلا لأسف «ةناوبب ًالبإ رحني نأ لجر رذن : لاق هو + كاحضلا نب تباث نعف

 فوأ» : مسرع هللا لوسر لاقف ءال :اولاق (؟مهدايعأ نم ديع اهيف ناك لهف : :لاق آل: واق .«؟دبعب ةيلهاجلا ناثوأ

 روذنلاو ناميألا باتك يف دواد وبأ هاور «مدآ نبا كلميالاميفاالو هللا ةيصعم يف رذنل ءافو ال هنإف ,كرذنب

 . (7111) مقرب دواد يبأ ننس يف ينابلألا ةمالعلا هححصو .( 4/١ ) ننسلا يف يقهيبلاو ء٠

 ىدؤي الأو تيدا يف هاج ام وهو هللا e ا حبذي او افلا هلقف وذل اذإو «رذني لأ ملسملا ىلعف

 ْ ١ . .رافكلاب هبشتلا ىلإ كلذ

 «ءافولا هيلعف هلل رذن نمف.« مارح هنأل ؛هللا ريغل رذنلا زاوج 3 ىلوأ ا «ىلاعت هلل رذنلا ىلإ ةبسنلاب اذه

 ناگ ةرافك هيلعو ءافولا هل زوجي 0 نمو

 ءافو الف ,ناطيشلل ناك امو .ءاقرولا ُيرافكف .هلل ناك امف :نارذت رذنلا» : لاق مد يبنلا نع ءب سابع نبا نعف

 (179)مقر ةحيحصلا ةلسلسلاا(2( 2٠ . ) يقهيبلاو 229170 ىقتنملاا يف دوراجلا نبا هجرخأ . هر

 هاور .؟هصعي الف هللا يصعي نأ رذن نمو رمل ا ل مو هللا لوسر نأ هجن ةشئاع نعو

 )۲۲۹/٤(. روذنلاو ناميألا باتك يف يراخبلا

 = : لاقف (۲۳۸۰۲۳۷ / 4)۱ دیفملا لوقلال يف رذنلا ماسقأ هللا همحر نيميثع نبا خيشلا ركذو



 عرى. | دكه<ه ماكحألا ةدمع حرش مايقألا سنت

 اهلهأ ىلع لهجلا ةبلغل
 .مويلا اهيف لخدي ةليللا نأل ؛ نيتياورلا نيب ةافانم ال : اًموي ةياور ىفو ةليل

 1 ةبعكلا هيف يذلا : وهو . ةمرحلا يذ دجسملا : مارحلا دجسملا 1 سكعلاب سكعلاو

 : اًيفاو الماك هدأ : كرذنب فوأ

 « فاكتعالا كلذ نمو « ليعامسإ نيد نم اياقب ةيلهاجلا ىف سانلا دنع لزي مل
 ىف اًمويو ةليل فكتعي نأ ةيلهاجلا ىف رذن هنأ باطخلا نب رمع ربخي ثيدحلا اذه ىفو -

 . هرذنب ىفوي نأ هرمأف مسي ىبنلا لأسف « مارح لا دجسملا

 : ثيدحلا دئاوف (د)

 ١- هرمك لاح رفاكلا نم ةدابعلا رذن ةحص .

 . هرفك لاح هب فوي مل نإ ملسأ اذإ هب هيلع ءافولا بوجو -۲

 . روذنملا فاكتعالاب ءافولا بوجو -۴

 ٤ - هيف ةدابعلا رذن اذإ مارحلا دجسملا نيعت .

 . موص نودب فاكتعالا ةحص -ه

 . ملعلا ىلع ىلع عرف ةباحصلا صرح - 5

 . قباسلا ةشئاع ثيدح نم .«هعطيلف هللا عيطي نأ رذن نم» : مي ةلوقل ةةعاطلا رك وهو في ءاقزلا يحن ان: كرالاخ

 هنإف» : ب هلوقو .«هصعي الف هللا ىصعي نأ رذن نمو» : مديح هلوقل ؛ ةيصعملا رذن وهو « هب ءافولا مرحي ام : يناثلا

 ْ .«هللا ةيصعم يف رذنل ءافو ال

 «بوثلا اذه سبلي نأ رذن ول لثم نيميلا ةرافكو هلعف نيب ريخيف < حابملا رذن وهو .نيميلا یرجم يرجي ام : ثلاثلا

 . .نيمي ةرافك رفكو .هسبلي مل ءاش نإو هسبل ءاش نإف

 نوكي نأ مزالب لو الاه هلع نول دنسب لاو جاجللا نأ ؛ مسالا اذهب يمسو «بضخلاو جاجللا رذن : عبارلا

 لصح : لاق ول لثم « بيذكتلا وأ « قيدصتلا وأ « ‹ عنملا وأ« ثحلا نيميلا ىنعم هب دصقي يذلا وهو ,. بتضعغو جاج

 | اذه نم ضرغلاف ءةنس موصأ نأ رذن هلل يلعف ًالصاح ناك نإ : لاقف «لصحي مل : رخآلا لاقف ءاذكو اذك مويلا

 ىفو دقف ماص نإ هنأل ؟ نيمي ةرافك رفكي . نأ نيبو «ةنس موصي نأ نيب ريخم رذانلاف ؛ لصاح هنأ .نيبت اذإف . بيذكتلا

 نمي ةرافك رفكي نيميلا يف ثناحلاو .ثنح مصي مل نإو هرذنب .

 . نيمي ةرافك هيلعو « هب ءافولا هركيف ,.هوركملا رذن : سماخلا

 يبنلا لاق امك نمي .هترافك اذهف ءرذن ىلع هلل : لوقي نأ لثم «رذنلا ةغيص هيف ركذ يذلا وهو « قلطملا رذنلا : سداسلا

 يف هلصأو «.(1514) مقرب يذمرتلاو )25١1717, مقرب هجام نبا هاور .«نيمي ةرافك مسي مل اذإ رذنلا ةرافك» .: مي ا

 . ها. (۲۱۲۷) مقرب هجام نبا ننس يف ينابلألا ةمالعلا هححصو )١140(. مقرب ملسم



 د |[ | صحح ثلاتلا سسس لا

 © عبارلا ثيدح ا ©
 هتيتأف ءامكتعم يع يبنلا ناك :تلاق ءان يبح تنب ةيفص نع -7

 ةماسأ راد يف اهنكسم ناكو «ينبلقيل يعم ماقف بلقنأل تمق مث «هتثدحف اليل هروزأ

 يبنلا لاقف ءاعرسأ ير هللا لوسر ايأر املف ء«راصنألا نم نالجر رمف ديز نبا

 ! هللا لوسر اي هللا ناحبس :الاقف «ييح تنب ةيفص اهنإ ءامكلسر ىلع : ا
 يف فذقي نأ تيشخ ينإو «مدلا ىرجسم مدآ نبا نم ىرجي ناطيشلا نإ :لاقف

 .(-اًئيش :لاق ار وك ل

 نم رخاوآلا رشعلا يف دجسملا يف هفاكتعا يف هروزت تءاج اهنأ : ةياور يفو

 ءاهبلقي اهعم مدي ىبنلا ماقف «بلقنت تماق مث «ةعاس هدنع تثدحتف «ناضمر
 ظ . هانعمب هركذ .ةملس مأ باب دنع دجسملا باب تغلب اذإ ىتح

 نوراه ةيرذ نم «ريضنلا ىنب ديس بطخأ نب ىيح تنب ةيفص نينمؤملا مأ : يوارلا

 -مالسلاو ةالصلا امهيلع - ةلاسرلا ىف هكيرشو نارمع نب ىسوم يخأ «نارمع نبا

 الا حلصت ل ا :لاقف لوم يتلا ىلإ لجر ءاجف

 تیل ناف مالسولا اهيلع ضرعو ءاهلدب ةيحد ىطعأو ی يبنلا اخ اف «كل

 ةريخ نم ةلقاع ةميلح تناكو ج د نصبر ءاهقتعأ مث 5 «هسفنل اهافطصاو

 . ةف نيسمخ ةنس ناضمر يف تيفوت ةقدصو ربو ةداهزو ةدابع ءاسنلا

 )۲٠۷١« مقرب ملسمو ؟دجسملا باب ىلإ هجئاوحل فكتعملا جرخي له :باب «(۱۹۳۰) مقرب يراخبلا هاوز -5* 1
 يول ا ل :لوقي نأ هل اًمرحم وأ ةجوز تناكو ةأرماب اًيلاخ يئر نمل بحتسي هنأ نايب باب

 مهتمهتب اوناك مع يبنلا اومهتا موقلا ناك نإ : لاق «؟هللا دبع ابأ اي ثيدحلا اذه هقف ام : يعفاشلل ةنييع نبا لاق
 نظ مكب نظي ال ىتح اذكه اولعفاف اذكه متنك اذإ : لاقف هدعب نم ءوضو مَع يبنلا نكل ارافك ميل ا يبنلا

 ننس حرش ٠ .هللا ديع ابأ اي اريخ هللا كازج : مكر هضرأ يف هللا نيمأ وهو مهني ع يبلا نأ ال عىوسلا

 . (۱۳۷ /۱) (هجام نبا



 ڪڪ ظ ۸۲( meen ماكحألا ةدمع حرش مايقألا هسينت

 . هعم ثدحتلاو فكتعملا ةرايز مكح : ثيدحلا عوضوم ()

 : تاملكلا حرش (ب)

 يبنلل ىلوم هوبأ ناك «يبلكلا ةثراح نب ديز نب ةماسأ :وه : ديز نب ةماسأ

 نامث وحنب ةرجهلا لبق مالسإلا ىف ةماسأ دلو .هقتعأن عش ةجيدخ هل هتبهو لي

 فالآ ةثالث وحن غلبي مورلا ىلإ ميظع شيج ىلع هتافو ليبق يَ يبنلا هرمأ «نينس

 ءاوللا هل دقعو ءةرامإلل اًقيلخ ناك هنأ هع مسقأو «راصنألاو نيرجاهملا رابك مهيف

 لقأف مهب هللا كرفظ نإف «ليخلا مهئطوأف «كيبأ لتقم عضوم ىلإ رس» :لاقو هديب

 اذه ناكف كاف ركب وبأ هذفنف «هريسم لبق هلا لوسر يفوت ؛«مهيف ثبللا
 لتاق لتقو ةماسأ راسف ركب وبأ هثعب ثعب لوأو هلع يبنلا هثعب ثعب رخآ ثعبلا

 همركي هن باطخلا نب رمع نينمؤملا ريمأ ناك ااغ لاس هشيجب عجر مث هيبأ

 ب هللا لوسر ىلإ بحأ هنإ :لوقيو «رمع نب هللا دبع هنبا ىلع ءاطعلا ىف هلضفيو

 ٠ نيسمخو عست وأ نيسمخو عبرأ ةنس ةنيدملا يف تامو «نتفلا لزتعا

 نم ةلالس نم هلسن لعجو «بارت نم هديب ىلاعت هللا هقلخ رشبلا وبأ مدآ : وه : مدآ

 ءامسأ :ةملعو ا 0 هحور نم مدآ يف هللا خفن «بأو مأ نيب نم «نيهم ءام

 ؛ضرألا ىلإ امهطبهأ مث «ةنجلا (ءاوح) هجوَرو هنكسأو ؛ةكئالملا هل دجسأو ءىش لك

 امهتيرذ امهنم هللا ثنف ءةغلاب ةمكحل اهنم لكألا نع امهاهن يتلا ةرجشلا نم الكأ ال

 .نيحلاصلاو ءادهشلاو نيقيدصلاو نييننلا مهنم لعجو «ضرألا ىلإ اًنانإو اروكذ

 .(۱۷۸ مقر ثيدحلا ىف اهتمجرت تقبس : ةملس مأ

 هع تیک اخ + اذووت هيلإ سلجأ : هروزأ

 یب ىلإ جرا یتا . عجرأل : بلقنأل

 ٠ امهتيمست تبثت مل : نالجر . دعب هيلإ تلآ يتلا رادلا :يأ : ةماسأ راد

 ا هک يبلا اووآ نيذلا ةنيدملا لهأ ىلع بلغ فصو :راصنألا

 .( ١0/١١ مقر فدا حرش :رظناو

 اب



 تلاتلا سسس حلا

 ايشما :ريدقتلاو .فوذحمب قلعتم وهو .اعرست ال امكتنيه ىلع :امكلسر ىلع
 . امكلسر ىلع

 . يعم يتلا ةأرملا :يأ : اهنإ

 اهنأب ملعلل اهمسا ركذ ىلع رصتقاو .هتاجوز ىدحإ مسا : يبيح تنب ةيفص

 امهبولق يف ناطيشلا هعقوي نأ ىشخي ام عفدل ؛ةيفانثتسا ةيفص اهنإ ةلمجو ,نهادحإ
 وكوب

 لَو. هلوسر نوكي نأ قيلي الو :يأ «هب قيلي ال امع هلل اهيزنت : هللا ناحبس

 .ىلاعت هللا ةمحر نع هدعبل ؛دعب اذإ نطش نم ذوخأم .سيلبإ مسا : ناطيشلا

 . ريسيو ذفني : يرجي

 يرجي ناطيشلا نأ :يأ «هنايرج ناكم ىف وأ دلا نايرج یا : مدلا ىرحم

 نايرج عضوم يه يتلا هقورع يف هيف يرجي وأ «مدلا نايرجك مدا نبا مسج يف

 . هعنمي ال لقعلاو .ظفللا رهاظ هنأل ؛يقيقح نايرج وهو .مدلا

 . ىمري : فذقي . تفخ : تيثخ

 هيقلي يذلا ءيشلا نأل ؛ىنعملا هب فلتخي الو .يوارلا يف كش :لاق وأ

 . ارش الإ نوكي ال مدآ نبا بلق يف ناطيشلا

 كلا و دعم ناكوب انفو عاف

 هتاجوز رئاسك .دجسملا نم ةبيرق تناكو ءاهترجح باب يأ : ةملس مأ باب
 . نهنع يضرو ب

 : يلامجإلا حرشلا (ج)

 ىلإ اًبرقت ؛ناضمر نم رخاوألا رشعلا يف دجسملا يف فكتعي مع يبنلا ناك
 هترشاعم نسحو هقلخ لامكل هنكل ءردقلا ةليل سامتلال هتعاطل اًعرفتو «ىلاعت هللا

 . هيلإ ثدحتلاو هترايز نم مهنكمي هلهأل



 =) ماكحألا ةدمع حش مايفألا بنت
 ا يبنلا تتأ اهنأ هان ييح تنب ةيفص نينمؤملا مأ ربخت ثيدحلا اذه يفو

 , ناضمر نم رخاوألا رشعلا يف دجسملا يف هفكتعم ىف وهو « هروزت ةليل تاذ

 اهتيب ىلإ اهدريل يب يبنلا ماقف , اهتيب ىلإ عجرتل تماق مث « ةعاس هعم تثدحتف

 نالجر هب رم دجسملا باب غلب املف « دجسملاب اًمصال اهتيب نكي مل ثيح ؛ اهل اًسينأت

 . هلهأ هعم ايأر نيح مفي يبنلا نم ءايح ءىشملا اعرسأف : راصنألا نم

 ايشمي نأ امهرمأ ناطيشلا نم مهيلع هفوخو هتمأ ىلع ملي يبنلا ةقفش لامكلو

 ربكو « كلذ امظعتساف يبيح تنب ةيفص هعم يذلا نأ امهربخأو « امهتنيه ىلع

 نوكي نأ نم هب قيلي ال امع ىلاعت هلل اًهيزنت !هللا لوسر ای هللا ناحبس : الاقو . امهيلع

 قيلي ال ام هب انظي نأ وأ نظلا ءوسل الحم هدنع مهبيطأو هيلع هقلخ مركأو هلوسر

 نإ ثيح ؛ امهرايتخا ريغب عقي دق رمألا نأ امهربخأ مقي هلا لوسر نكلو ؛ هماقمب

 يف فذقيف روذحملا يف امهعقوي نأ هلعلف مدلا ىرجم مدآ نبا نم يرجي ناطيشلا

 ی ا ا

 : ثيدحلا دئاوف (د)

 ١- فاكتعالا دوصقم نع هلغشي الآ طرشب , هعم ثدحتلاو فكتعملا ةرايز زاوج ..

 . هلهأل هترشاعمو مسرب ىبنلا قلخ نسح-؟

 . ةنتفلا نمؤت نأ طرشب نكل . ضرغل ليل ةأرملا جورخ زاوج -۳

 ٤ مَ يبنلل غيط ةباحصلا ميظعت ةدش- .

 . قيلي ال وأ هب قيلي امو ىلاعت هللا ب مهتفرعم ةوق -ه

 1 ةجاحلل هرئاز عيشي دجسملا نم فكتعملا جورخ زاوج ا

 . هتمأ ىلع مک ىبنلا ةقفش -۷

 . هب نظلا ءوس عفدي امب ءرملا رابخإ ةيغورشم -۸
 . ناطيشلا دياكم يف عقوي امع ظفحتلا بوجو- 4

 ٠ مدلا ىرجم هنم يرجي ثيح ؛ مدآ نبا ىلع ناطيشلا طيلست :

 ١- هب قيلي ال امع ههيزنتب اراعشإ ؛ بجعتلا دنع ىلاعت هللا حيبست ةيعورشم .



 ثلاتلا سسس لا ظ

 مح

 1 جحا باتك -"؟ 1
 : دصقلا : ةغللا يف جحلا

 0 ناكرأ دحأ جحلاو « كسانملا ءادأل ؛ رعاشملاو ةكم دصق : عرشلا يفو

 : ىلاعت هللا لاق ‹ نيملسملا نم يعطقلا عامجإلاو ةنسلاو باتكلا هبوجو ىلع لد دقو
 ( نيملاعْلا نع غ هللا نإ رك نمو اليبس هِيلإ عاطتسا نم تيا جح ساتلا ىلع هّللوإ»
 داز امف ةرم جحلا» : تو هلوقل ةدحاو ةرم الإ رمعلا يف بجي الو 0 :نارمع لآ
 ملسم ىف هلصأو يئاسنلاو دمحأ هاور«عوطت وهف

 ام هتيضرف نم ةمكحلاو . ةرشاعلا وأ ةعساتلا ةنسلا يف ةكم حتف دعب ضرفو

 نم درجتلاب ىلاعت هلل دبعتلاك « ةيويندلاو ةينيدلا عفانملاو حلاصملا نم هيلع لمتشي
 . ةفلدزمب تيبملاو « ةفرعب فوقولاو . يعسلاو فاوطلاو « روظحملا بانتجاو . طيخملا

 داشرإو . مهفراعتو نيملسملا عامتجاكو كلذ عباوتو ٠ قلحلاو . رامجلا يمرو « ىنمو
 حلاصملا نم كلذ ريغو « مهنيب ةدوملا سرغو « مهلاوحأ ىلع فرعتلاو . اضعب مهضعب
 . عفانملاو

2009 



 ماسكحألا ةدسمع حرش ماسهفألا هينا شم س <

 س تيقاوم ا باب دو
 :تيقاوملا

 . دودحملا ناكملا وأ نامزلا : وهو تاقيم عمج

 . ةيناكمو ةينمز : ناعون جحلا تيقاوم

 جحلا» : ىلاعت هللا لاق ءةجحلا وذو «ةدعقلا وذو «لاوش :رهشأ ةثالث ةينمزلاف

 .1193/ :رقبلا) 4«تامولعم رهشأ

 ` قكامأ ةسمخ ةناكملاو

 . فرع تاذو «لزانملا نرقو ءململيو «ةفحجلاو «ةفيلحلا وذ

 لمعلا يف مهداحتاو «نيملسملا قافتا نم «ةيناكملاو «ةينمزلا تيقاوملا ديدحت يفو

 ميلع هللاو «ةلماكلا هتعيرش يف ةغلابلا «ىلاعت هللا ةمكح ىلع لاد رهاظ نيب وه ام

 . ميكح
 © لوألا ثيدح لا م

 اذ ةنيدملا لهأل تقو تكي هللا لوسر نأ قي سابع نب هللا دبع نع -۷

 :لاقو ؛ململي نميلا لهألو «لزانملا نرق دجن لهألو «ةفحجلا ماشلا لهألو «ةفيلحلا

 نود ناك نمو «ةرمعلا وأ جحلا دارأ نمم «نهلهأ ريغ نم نهيلع ىتأ نملو نهل نها

 (ةكم نم ةكم لهأ ىتح ًاشنأ ثيح نمف «كلذ

 مرصع
 )١15(. مقر ثيدحلا ىف هتمجرت تقبس . شوو سابع نب هللا دبع : يوارلا

 . ةرمعلا وأ جحلا دارأ نمل ةيناكملا تيقاوملا : ثيدحلا عوضوم (أ)

 : تاملكلا حرش (ب)

 . دمحأ مامإلا هلاق «عادولا ةجح ماع «تيقوتلا اذه ناكو ءاًناقيم لعج : تقو

 .ةرمعلاو جحلا تيقاوم :باب «(۱۱۸۱) مقرب ملسمو ماشلا لهآ لهم :باب )€160( مقرب يراخبلا هاور ¥



 ا نتف

 . مكي. لوسرلا ةنيدم :يأ : ةنيدملا

 نيبو هنيبو «يلع رايبأ)» نآلا ىمسيو «ةفيلحلا اذ» ىمسملا ناكملا أ : ةفيلحلا اذ

 ةرثكل ؛«ةفيلحلا اذ» ىمسو .لحارم رشع ةكم نيبو هنيبو .لايمأ ةتس وحن ةنيدملا

 ْ . فورعم تبن :يهو «هيف ءافلحلا

 ءاًبرغو اًقرش ءانيس ةريزج هبش ىلإ تارفلا رهن لامش نم دتمت دالبل مسا : ماشلا

 اهيف لخديف .ًالامشو ابونج ضيبألا رحبلا لحاس ىلإ برعلا ءارحص لامش نمو

 . نيطسلفو ندرآلاو نانبلو ايروس

 عقت لحارم ثالث :وحن ةكم نيبو اهنيب .ليسلا اهفحتجا ةميدق ةيرق : ةفححلا
 ««رباقملا» نآلا ىمستو وليك رشع ةسمخ براقي اب .غبار نم يقرشلا بونحلا ىلإ

 . اهنع الدب غبار نم نومرحي سانلا راص كلذلو .بارخ يهو

 ماشلا ىلإ نميلا نمو .ابرغو اًقرش زاجحلا ىلإ قارعلا نم دتمي ال مسا : دجن
 . ًالامشو اًبونج

 نيتلجرو :وخن ةكم نيو ةي ءاهيلا بسب لزاتم وذ داو وأ لح :لزانملا نرق

 . «ريبكلا ليسلا» :نالا مسو

 )۱١١(. مقر ثيدحلا حرش يف هنايب قبس : نميلا

 :نآلا ىمسيو .,نيتلحرم : وحن ةكم نيبو هنيب .ةماهت يف لبج :ململي

 . (ةيدعسلا)»

 . تيقاوملا هذه : يأ :نه

 . مهل :ةيناثلا ةياورلا يف هلوقل ؛دالبلا لهأ :دارملاو ,ةروكذملا دالبلا يأ : نهل

 . نهيلع رم : نهيلع ىتأ
 . دصق نم : دارأ نم . ةروكذملا دالبلا لهأ ريغ نم : نهلهأ ريغ نم

 | ' . ةكم ىلإ ةروكذملا تيقاوملا نم برقأ : كلذ نود



 = u ماكحألا ةدمع حرش مايفألا هيدذنت
 . ءادتبا فرح : ىتح . ةرمعلل وأ جحلل ةينلا وأ ءرفسلا أدتبا : اشن

 :هريدقتو فوذحم هربخ أدتبم :وهو «نكاس ةكم ىف وه نم :يأ : ةكم لهأ

 . فوذحملا ا اع امكم نم» : هلوقو «نومرحي

 : يلامجإلا حرشلا (ج)

 نومداقلا اهنم مرحي ةنكمأ نيع يع يبنلا نأ تين سابع نب هللا دبع ربخي

 ناك ثيح ‹ مع يبنلا تايآ نم ربتعي نييعتلا اذهو .ةرمعلا وأ جحلا ةينب ةكم ىلإ

 نوجحيو «نوملسي فوس مهنأ ىلإ ةراشإ ءذتتيح نيملسم اهلهأ نكي مل دالبل

 يف تاقيملا دجوي مل ثيح ؛ةيمالسإلا ةعيرشلا رسيل ًالاثم اًضيأ ربتعي امك «نورمتعيو

 ماشلا لهآل نيعو «ةفيلحلا اذ ةنيدملا لهأل نيعف هدصق سانلا ىلع قشي دحاو ناكم

 «لزانملا نرق دبغ لهأل نيعو غبار نم نومرحي سانلا راص تبرخ امل نكل «ةفحجلا

 مهيلع لهسيف دالبلا كلت قرط يف نكامألا هذه نأل ؛ ؛ململي نميلا لهأل نيعو

 سيلو دالبلا هذه ا نع احباب ها وهو «رخآ ليهست ةمثو ءاهنم مارحإلا

 نيئذملا ره ولف «يلصألا هتاقيم ىلإ باهذلا فلكي الو «هنم مرحي هنإف اهلهأ نم

 .هنم مرحيل ةفيلحلا يذ ىلإ بهذي نأ همزلي مل ةرمعلا وأ جحلا ديري وهو «ململيب

 نم مرحي هنإف تيقاوملا هذه نم ةكم ىلإ برقأ ناك نم نأ وهو ءاضيأ ليهست ةمثو

 ناك نم ىتح .تاقيملا ىلإ بهذي نأ همزلي الو ةرمعلا وأ جحلا هنم أشنأ يذلا هناكم

 . اهنم مرحي هنإف ةكم ىف

 : ثيدحلا دئاوف (د)

 ١ - يه ةيناكملا تيقاوملا نأ :

 . ةنيدملا لهأل ةفيلحلا وذ ()

 . ماشلا لهأل ةفححلا (ب)

 . دهن لهأل لزانملا نرق (ج)

 . نميلا لهأل ململي (د)

 . اهلهأ ريغ نم نهيلع ىتأ نملو دالبلا كلتل تيقاوملا هذه نأ -'؟



 س
 . هناكم هتاقيمف ةكم ىلإ اهنم برقأ ناك نم نأ -۳

 دعت هنأل ؛ةرمعلا وأ جحلا دارأ نمت مارحإ نودب تيقاوملا هذه زواجت ميرحت - 4

 . لا ا ةر

 . ىلاعت هللا دودحل قبس هنأل ؛اهيلإ لوصولا لبق مارحإلا مدع -

 . ةرمعلل وأ جحلل ديرم ريغ ةكم ىلإ اهب رم نم ىلع مارحإلا بوجو مدع -5
 جحلاب اهنم مرحي هنأ : ثيدحلا رهاظو ءاهنم مرحي هنإف ةكمب ناك نم نأ ۷

 نم ةرمعلاب مرحي هنأ ىلع لدي ام :هشر ةشئاع ثيدح يف نكل .ةرمعلاو

 كتخأب جرخا» : هي ركب يبأ نب نمحرلا دبعل هيَ يبنلا لاق دقف .لحلا

 كتخأب بهذا» : ةياور يفو « ملسمو يراخبلا هاور «ةرمعب لهتلف مرحلا نم

 .«ميعنتلا نم اهرمعأف

 يالا ةا وسع ترك

 ءاوملسأ اهلهأ نكي مل دالبل اهتقو هنأل ؛ يب يبنلا تايآ نم ةيأ توبث ٩-

 . ناك اذكهو . نوجحيو « نوملسيس مهنأ ىلإ ةراشإ

 : ليمكت (ه)

 رمع نأ : يراخبلا حيحص ىفو قارعلا لهأ تاقيمل ركذ ثيدحلا اذه يف سيل

 دحف . مكقيرط نم - لزانملا نرق : ينعي اهوذح ىلإ اورظنا : لاق هون باطخلا نبا

 نأ يورو « لبجلا قرعلاو « نيتلحرم : وحن ةكم نيبو هنيب ناكم : وهو « قرع تاذ مهل
 | ےس

 . اهتقو يذلا وه يڪ يبنلا

ODOC 



 ماكحألا ةدمع حرش مايفألا هييذت
ES iia 

 © ىناثلا ثيدحلا م

 يذ نم ةنيدملا لهأ لهي» : لاق يع ىبنلا نأ تكيف رمع نب هللا دبع نع -۸

 هللا لوسر نأ ينغلبو : لاق ,ey .ةفحجلا نم ماشلا لهأو «ةفيلحلا

 .« ململي نم نميلا لهأ لهيو» : لاق هدي

 مرسلا
 ( : يوارلا

 .(۱۷۲) مقر ثيدحلا ىف هتمجرت تقبس . شيف باطخلا نب رمع نب هللا دبع

 : ثيدحلا عوضوم (آ)

 . مارحإلا دارأ نمل ةيناكملا تيقاوملا

 : ثيدحلا ببس (س)

 :لاقف ؟لهن نأ انرمأت نيأ نم :هللا لوسر اي :لاقف دجسملا يف ماق ًالجر نأ

 . يراخبلا هاور ثيدحلا «ةفيلحلا ىذ نم ةنيدملا لهآ لهي»

 : تاملكلا حرش (ج)

 قلطأو توصلا عفر لالهإلاو «رمألا ىنعمب ربخ ةلمجلاو «مرحي :يأ : لهي

 . مرحأ اذإ ةيبلتلاب هتوص عفري مرحملا نأل ؛مارحإلا ىلع

 ثيدحلا ىف اهحرش قبس :ململي .نميلا .دجن ,ةفححلا .ماشلا .ةفيلحلا وذ «ةنيدملا

 (CTV مقر قباسلا

 .(۲۰۷) مقر قباسلا ثيدحلا يف اهحرش قبسو لزانملا نرق :ىأ نر خم

 . عفان هالوم : هنع لقانلاو . رمع نبا قا : لاق

 جحلا تيقاوم :باب «(۱۱۸۲) مقرب ملسمو ءدجسملا يف ايتفلاو ملعلا ركذ :باب «(۳۳) مقرب يراخبلا هاور -

 ةرمعلاو



 هه سس ۹1
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 نوكي نأ امإو سابع نبا نوكي نأ امإف ءهغلب نم ركذي ملو «يلإ لصو : ينغلب
 ر

 مارحإلاب اولهي نأ ةنيدملا لهأ رمأ « مي يبنلا نأ شب رمع نب هللا دبع ربخي

 نرق نم هب اولهي نأ دجن لهأو .ةفحجلا نم هب اولهي نأ ماشلا لهأو « ةفيلحا يذ نم

 كلذ نكل «ململي نم اولهي نأ نميلا لهأ رمأ ال يبنلا نأ كلذك ربخيو «لزانملا
 . هنم هعمسي ملو مسي يبنلا نع هغلب

 : ثيدحلا دئاوف (ه)

 ١- تيقاوملا هذه نم ةرمعلا وأ جحلاب مارحإلا بوجو 1

 . اهيلإ لوصولا لبق مرحي ال هنأ -

 .ءارحإلا نيح نم ةيبلتلاب توصلا عفر ةيعورشم -
 ٤ - ةيمالسإلا ةعيرشلا رسي .

 . وَ يبنلا نع ثيدحلا لقن يف يي رمع نبا عروت -4

 فق ف

 ءيشلا نع ءيشلاب ربعي الو مارحإلا نع هب ربع هنأل ؛مارحإلا يف بجاو ةيبلتلاب توصلا عفر نأ ثيدحلا رهاظو )١(
 . ةالصلا نع اهب ربعملا دوجسلاو عوكرلاو نآرقلاو حيبستلا يف انلق امك : : هناكرأ وأ هتابجاو نم ناك اذإ الإ
 ا ب اا ىلإ ءاملعلا روهمج بهذف ءاهب توصلا عفرو ةيبلتلا يف ملعلا لهأ فلتخا دقو
 الإ مارحإلا دقعني ال نكر اهنإ : نورخآ لاقو نيلوق ىلع مد اهكرتب بجي لهو «ةبجاو -ةيبلتلا :يأ - اهنإ
 وهو «يدهلا قوسوأ ةيبلتلا عم ةينلاب دقعني : ةيميت نبا مالسإلا خيش لاقو «ةالصلا يف مارحإلا ة ةر اهب
 :ىش ىف بلب چل نمف ضرف اهب توصلا عفرو ةيبلتلا نإ :مزح نبا لاقو : دمحأ نع ةياورو «ةفينح يبأ لوق

 . ةرمع الو هل جح الف «هتوص عفري ملو ىبل وأ «هترمع وأ هجح نم



 س ماكحألا ةدمع حرش مايقألا هيينت

 س بايثلا نم مرخ ا هسبلي ام باب س

 عاونأب هبر كسانلا اهيف مظعي هليلج ةدابع يف لوخد : كسنلا يف لوخدلا

 نع ةديعب بايثب هصيصخت مكحلا نم ناك اذل ؛فرتلا نطاوم نع دعتبيو «تاميظعتلا

 يف نيمرحملا دحوتو «لجو زع هلل ميظعتلاو لذلا لامك كلذب رهظيل ؛ميعنتلاو هيفرتلا

 . رخافت وأ توافت مهنيب لصحي الف يزلا

 © لوألا ثيدحلا م

 مرحملا سبلي ام هللا لوسراي :لاق الجر نأ ائن رمع نب هللا دبع نع -8

 .تاليوارسلا الو «مئامعلا الو .صمقلا سبلي ال» : معو هللا لوسر لاقف ؟بايثلا نم

 نم لفسأ امهعطقيلو «نيفخلا سبليلف نيلعن دجي ال دحأ الإ فافخلا الو «سناربلا الو

 . «سرو وأ نارفعز هسم اًئيش بايثلا نم سبلي الو «نيبعكلا

 . «نيزافقلا سبلت الو ةأرملا بقتنت الو» : يراخبللو

 مرح
 : يوارلا

 .( ۱۷۳ مقر ثيدحلا يف هتمجرت تقبس . هين باطخلا نب رمع نب هللادبع

 .. اهسبل مرحملا ىلع مرحي يتلا بايثلا : ثيدحلا عوضوم (أ)

 : تاملكلا حرش (ب)

 . همسا فرعي مل : الجر

 ءسانلا بطخي متيم يبنلاو ةنيدملا يف كلذ ناكو ٌةلئاس لاق يأ :لاق

 . جحلل هرفس برق هنأ :رهاظلاو

 سلك ال : ةف ةشئاع تلاقو ةمرحملاو مرحملل بيطلا نم ىهني ام باب )1۷ )٤1١ مقرب يراخبلا هأور 48

 ميرحت نايبو حابي ال امو ةرمع وأ جحب مرحملل حابي ام باب (۱۷۷) مقرب ملسمو نارفعز وأ سروب اًبوث ةمرحملا

 هيلع بيطلا



 ؟ سبلي ءيش يأ :يأ «ةيماهفتسا ام : ؟سبلي ام

 ىدحإ ىف هلوقل ؛لجرلا :دارملاو ةرمع وأ جحب مارحولل دقاعلا : مرحملا

 . «نالعن هل سيل الجر نوكي نأ الإ :يراخبلا تاياور

 . يهنلا ىنعمب ربخ : ةلمجلاو «ةمضلاب عوفرم اهدعب لعفلاو «ةيفان ال :سبلي ال

 . اوسبلت ال : ةياور يفو

 . مامكألا وذ بوثلا :وهو «صيمق عمج : صمقلا

 . سأرلا ىلع فلي ام :يهو «ةمامع عامج : مئامعلا

 . مامكألا وذ رزئملا : وهو «ليوارس عمج :تاليوارسلا

 . سأرلاو ندبلل لماشلا بوثلا : وهو «سنرب عمج : سناربلا

 . دلج نم ارتاس مدقلا ىلع سبلي ام : وهو هفخ عمج : فافخلا

 ' (سبلي » لعاف نم ًالدب كا عفرب : دحأ الإ

 . لصحي ال :دحجي ال

 رتس ريغ نم ضرألا نم ةياقولل ؛مدقلا ىلع سبلي ام : وهو «لعن ةينثت : نيلعن
 . مدقلا

 . عنملا عفرل هنأل ؛ةحابإلا رمألاب دارملا ءرمألل ماللا : سيليلف

 . رمألل ماللاو نيفخلا عطقيلو يأ : امهعطقيلو

 . لزنأ : لفسأ

 . قاسلا لفسأ يف نائتانلا نامظعلا امه : نيبعكلا

 . هب قلع ىتح هباصأ : هسم
 . ةرمحلاو ةرفصلا نيب هنول «يطلل ذختي تبن : نارفعز

 . رمحأ هنول «ةحئارلا بيط تبن : سرو

 :ىمسيو «نينيعلل هيف بقني رتس :وهو «باقنب اههجو طغت ال : بقتنت ال

 . ةياورلا هذه يف هاونب تقبس اهنأل ؛ةيهان :انه الو ؛عقربلا



 ماكحألا ةدمع حرش مايفألا هنت
EB ےس 

 فكلا هيف لخدت عباصأ وذ فالغ وهو ءزافق ةينثت : نيزافقلا

 : يلامجإلا حرشلا (ج)

 زوجي امع مج يع يبنلا لاس ًالجر نأ ع ن باطخلا رمع نب هللا دبع ربخي

 «رصحأو لقأ هنأل ا ام نايبب ميم يبنلا هباجأف «بايثلا نم هسبل مرحملل

 ىوس ام سبلي :لاق متم يبنلا نأكف «سبلي ام نايبل نمضتم تقولا سفن يف وهو
 نالا ا ا ٠ مئامعلاو٠ صمقلا :عاونأ ةينامث يهو «تاروكذملا هذه

 «نيزافقلا اهسبلو «ةأرملا باقتناو «سرو وأ نارفعزب ةبيطملا 0 «فافخلاو

 ىتح امهعطقي نأ هرمأو «نيفخلا سبلي نأ نيلعنلا دجي مل نمل ميا جاع يبنلا صخر

ssنيلعنلا ةلكاشم نم كلذب ايرقيل  . 

 فاع ا ؛عاونألا هذه سبل نم مرحملا عنم يف ةرهاظ ىلجتت ةمكحلاو

 الف «سابللا يف نومرحملا ىواستيلو ؛دهازلا عشاخلا رهظمب رهظيو ءداتعملا سابللاب

 يف هنأ ءادرلاو رازولا حمل املك مرحملا ركذتيلو ؛رخافتلاو يهابتلل ناكم مهنيب ىقبي

 وأ ةماعلا هللا يصاعم نع دعتبيو هيلع لابقإلاو ىلاعت هللا ركذ نم رثكيف «ةدابعو كسن

 . ةرهابلا رارسألاو ةغلابلا مكحلا نم كلذ ريغ ىلإ «مارحإلا لاح يف ةصاخلا

 : ثيدحلا دئاوف (د)

 ١ - ةريصب ىلع هللا اودبعيل ؛ملعلا ىلع حث ةباحصلا صرح .

 . ةحلصملل دجسملا ىف لاؤسلاب رهجلا زاوج -۲

 . هباوج نسحو يع يبنلا ةغالب -۳

 فاقخلاو سناربلاو تاليوارسلاو مئامعلاو صمقلا سبل نم مرحملا عنم - 4

 نأ لثم سبل ريغب اهلمعتسا ولف ءاهتثيه ىلع عاونألا هذه سبل عونمملا نأ -

 .” هب سأب الف صيمقلاب یارب

. 
 نيزافقلاو «بارشلاو «ةءابعلاو (ريصق لاورس» نابتلاو « ةيقاطلاو «ةبحلاك

et ام عاونألا هذه ىلع ساقي )١( 

٠ 
 ) )۲ءادرلاك هل هلعجي : يأ .



 ê تسلاستلا سسس لا
 س | عن

 . نيبعكلا نم لفسأ امهعطق اذإ نيلعنلا مداعل نيفخلا سبل زاوج -5

 . ةيمالسإلا ةعيرشلا رسي -

 .نذألا ةعامسو «نيعلا ةراظنو «متاخلاو .ةعاسلا سبل مرحملل زوجي هنأ -۸

 لالظتسالاو «هسأر ىلع عاتملا لمحو «هئدار دقعو «مهاردلا بارجو

 الو امنا ا ت اه ا و ةا

 سابق

 عاونأ ةيقب امهيلع ساقيو «سرو وأ «نارفعزلاب ةبيطملا بايثلا نم مرحملا عنم -4

 . بيطلا

 نيزافقلا سبلو باقنلا نم ةمرحملا عنم ٠-

 ١- دحاو سابلب صيصختب ىمالسإلا عيرشتلا ةمكح .

 . رصخأو معأ وه ام ىلإ باوجلاب لدعي نأ ةغالبلا نم نأ -5

OOO 



 ماكحألا ةدمع حش ماهقألا بيزا س تك

eه يناثلا  

 بطخي مخ ىبنلا ت : لاق غيط سابع نب هللا دبع نع ٠-

 . «ليوارسلا سبليلف ارازإ دجي مل نمو «نيفخلا سبليلف نيلعن دجي مل نم» : تافرعب

 جر
 : يوارلا

 )١55(. مقر ثيدحلا ىف هتمجرت تقبس . هذ سابع نب هللا دبع

 : ثيدحلا عوضوم (أ)

 . نيمرحملا نم رازإلاو نيلعنلا دجي مل نمل , ليوارسلاو , نيفخلا سبل مكح

 : تاملكلا حرش (ب)

 . هيجوتلاو ةظعوملا هيف امب سانلا ىلع ملكتي : بطخي

 يذ نم عساتلا مويلا يف جاجحلا هلزني رعشم مسا : ةفرع : لاقيو : تافرعب

 . اهلابج عافتر ال وأ ءاهلوح ام ىلع اهعافترال ؛ ةفرع تيمس . ءاعدلاو ركذلل ةجحلا

 . مهبونذب سانلا فارتعا عضوم اهنأل وأ

 مقر قباسلا ثيدحلا يف اهحرش قبس : ليوارسلا .نيفخلا سبليلف .نيلعن دجي

(۰۹) . 

 . نود امف ةرسلا نم مسجلا لفسأ هب رتسي اًبوث : اًرازإ

 ا قرفلا اع
 نأ < هيلإ لزنأ ام سانلا غالبإ ىلع هصرحو ملي ىبنلا حصن لامك نم ناك

 هللا دبع ربخي ثيدحلا اذه يفو <« هيلإ ةجاحلا وعدت امو « تابسانملا يف سانلا بطخي

 موي : كلذ ناكو « تافرعب سانلا بطخي مب يبنلا عمس هنأ شيف سابع نبا

 نم ناكو « مهنيد دعاوق مهل ررقيو « مهكسانم سانلا ملعيل ؛ عادولا ةجح ماع فوقولا

 ام : باب )١17(., مقرب ملسمو « ليوارسلا سبليلف رازإلا دجي مل اذإ : باب, ) مقرب يراخبلا هاور- 5٠“

 . هيلع بيطلا ميرحت نايبو « حابي ال امو ءةرمع وأ جحب : مرحملل حابي
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 دج نو نوفا: سيلا هلق رکا سوال وال نمد هلرت هلع
 . ليوارسلا سبليلف

 : ثيدحلا دئاوف (د)

 ١- ةعيرشلا غالبإ ىلع هصرحو مي يبنلا حصن لامك .

 . مالسإلا دعاوق نايبو كسانملا ميلعتل ؛ ةفرع موي ةبطخلا ةيعورشم -

 . ةبطخلا يف ماقملا بساني ام ركذ -۳

 . نيلعنلا دجي مل اذإ نيفخلا مرحملا سبل زاوج -4

 ٥- رازإلا دجي مل اذإ قش نودب ليوارسلا سبل زاوج .

 اا ةفيرشلا وهدا

 : هيبنت (ه)

 وهو .نيلعنلا مدعل ؛ مرحملا امهسبل اذإ نيفخلا عطقب رمألا ثيدحلا اذه يف سيل

 لعل ؛ ميظع عمج ىف عقو هنأل ؛ هل احسان نوكيف .رمع نبا ثيدح نع رخأتم

 جاتحال كاذب اديقم اذه ناك ولف « رمع نبا ثيدح عمسي مل مهنم ريثكلا وأ مهرثكأ

 . ريبكلا عمجلا اذه يف هنايب ىلإ ةرورضلل « ديقلا نايب ىلإ

OOO 



 aaa 4 ماكحألا ةدمع حش ماهفألا هنت

 © ثلاثلا ثيدحلا ©

 .كيبل مهللا كيبل" : تت يبنلا ةيبلت نأ غب رمع نب هللا دبع نع ١-

 . (كل كيرش ال كلملاو كل ةمعنلاو دمحلا نإ كيبل كل كيرش ال كيبل

 كيديب ريخلاو كيدعسو كيبل كيبل :اهيف ديزي رمع نب هللا دبع ناكو : لاق

 . لمعلاو كيلإ ءابغرلاو

 قرصا
 . (۱۷۲) مقر ثيدحلا ىف هتمجرت تقبس . شيف رمع نب هللا دبع : يوارلا

 : ثيدحلا عوضوم (آ)

 : تاملكلا حرش (ب)

 : ةلمج اهربخو .نأ مسا بوصنم : ةيبلتو «كيبل :لوقب ةباجإلا ةيبلتلا : ةيبلت

 . هرخآ ىلإ كيبل

 هلماعو .ىنثملاب هل اقاحلإ ءايلاب بوصنم : وهو «ةباجإ دعب كل ةباجإ : كيبل
 ثيح ؛ىلاعت هلل ةباجإ ةيبلتلا هذهو ديكأتلل ةيبلتلا ترركو «بيجأ :هريدقت فوذحم

 . هتيب جح ىلإ هدابع اعد

 . لاب اهنع ضرعو دا داي تفلح ههنا اب يآ هللا

 . ميظعتلاو ةبحملا عم لامكلاب فصولا : دمحلا

 . ناسحإلاو لضفلا : ةمعنلا

 . معنملا دومحملا هدحو هللا نال ؛صاصتخالل ماللا : كل

 :ريدقتلاو فوذحم ربخلاو نإ مسا ىلع اقطع بصنلابو ءأدتبم عفرلاب : كلملاو

 . كدحو كل اهريبدتو قئالخلا كلم نأ :يأ .كل كلملاو

 . اهتقوو اهتفصو ةيبلتلا :باب )١8(. مقرب ملسمو ةيبلتلا :ساب («0) مقرب يراخبلا هآور ۲۹۱



 ص ۹ تلاتلا ج أ

 . ركذ اميف كل ةكراشم ال : كل كيرش الل

 . عفان هالوم وهو ء«رمع نبا نع ثيدحلا ياور : يأ : لاق

 . ةيبلتلا يف : يأ : اهيف

 ةكريو انه ی او ولا واو كعسلاو هج ام اا دع

 . بساني امب ردقي فوذحم هلماعو « ىنثملاب هل اًقاحلإ «ءايلاب بوصنم وهو « كتيبلت يف

 . لضفلاو عفنلا : ريخلا

 هب قئاللا هجولا ىلع ىلاعت هلل كلذك امهتابثإ بجي ناتيقيقح نادي امهو : كيديب

 يب الوكت ا

 . دصقلاو ةبغرلا : ءابغرلا

 نأ :ىنعملاو «كيلإ لمعلاو :ريدقتلاو «فوذحم هربخ أدتبم عفرلاب : لمعلاو

 . اباوثو ادصق ىلاعت هللا ىلإ لمعلا ىهتنم

 : يلامجإلا حرشلا (ج)

 يبنلا ةيبلت ةيفيك نأ قوت باطخلا نب رمع نب هللا دبع نيبي ثيدحلا اذه ىف

 دمحلا نإ كيبل كل كيرش ال كيبل «كيبل مهللا كيبل :ةرمعلاو جحلا يف ي

 ىلإ هدابع هتوعد ىف ىلاعت هللا ةباجإب نالعإ ىهف . كل كيرش ال كلملاو كل ةمعنلاو

 .همعنو ؛«هدمحب فارتعاو «هيلع لابقإو ل صالخإو ةباجإ دعب ةباجإ «هتيب جح

 رمع نبا ناكو «هلك كلذ يف هل كيرش ال تاقولخملا عيمج كلمبو «كلذب هل دارفإو

 ريخلاو كيدعسو كيبل :اهيلإ فيضي ثيح اديكأت ؛ةيبلتلا هذه نومضم ديزي هين

 . لمعلاو كيلإ ءابغرلاو كيديب

 ؛ انلوقع كاردإو انتقاط قوف كلذ نإ ىلاعت هللا تافص نم ةفص يأل ةنيعم ةيفيك روصتن نأ زوجي ال : يأ )١(

 ملع هب كَل سيل ام فقت الر ) :(١1:ل) (امْلع هب نوطيحي الو ملح امو مهيديأ نیب ام ملعی ل : ىلاعت هلوقل

 اهيبش ىلاعت هلل تبثن نأ كلا يروح الويس ءارسإلا)«الوؤسم هنع ناک كنلوأ لك داؤفلاو رصْبلاو عملا نإ

 عيمّسلا وهو ءيش هلثمك سيل 8# 0: ميرم) (ايمس هَل مّلعَت لهل لا لو "مانع ني عما يف

 . (١١:ىروشلا) 4ريصلا



 هس CS ماكحألا ةدسع حرش ماهقألا هسينت
 : ثيدحلا دئاوف (د)

 روك دلا ةيفيكلا له اغ لاا عوج كا

 بساني امب اهيف ةدايزلا زاوج -۲

 . ةميظعلا يناعملا نم ةيبلتلا هذه هتنمضت ام تابثإ 8

 ىلإ مهتدافو تناك ثيح نيبلملل ىلاعت هللا ماركإ نم عقوتي ام ىلإ ةراشإلا ٤-
 . هنم ةوعذب هتيب

 : هيبنت (و)

 يف نيب دقو ملسم حيحص يف اذه خلإ ...اهيف ديزي رمع نبا ناكو : هلوقل

 هيبأب ايدتقم رمع نبا نوكيف اضيأ كلذ ديزي ناك رمع نأ : ف رمع نبا نع ةياور
 . ةدايزلا هذه ىف

OG 



 ححا | نر چ

 © عبارلا ثيدحلا ©

 ةأرمال لحي ال» : مر هلا لوسر لاق :لاق « هاف ةريره يبأ نع -5

 . «ةمرح اهعمو الإ ةليلو موي ةريسم رفاست نأ رخآلا مويلاو هللاب نمؤت
 . (مرحم يد عم الإ موي ةريسم رفاست ال» : يراخبلا ظفل يفو

 اا
 .( ۱۹۸ مقر ثيدحلا ىف هتمجرت تقبس . هون ةريره وبأ : يوارلا

 . مرحم نودب ةأرملا رفس مكح : ثيدحلا عوضوم ()

 .زوجي ال : لحيال : تاملكلا حرش (ب)

 اهيلإ لاجرلا رظنيو ةوهشلا اهب قلعتت نم انه دارملاو مدآ ينب نم ىثنأل : ةأرمال

 . هل دايقنالاو هعرش لوبق عم هب قدصت : هللاب نمؤت
 فوطعم وهو كلامعألا ىلع ءازجلا نم هب امو ةمايقلا موي :يأ :رخآلا مويلاو

 ضرغلاو . 6أرما»ل ةفص رخآلا مويلاو هللاب نمؤت :ةلمجو :.«هللاب» :هلوق ىلع

 . هتايضتقمو ناميإلا مزاول نم هنأ نايبو مرحم نودب رفسلا بانتجا ىلع ثحلا :اهنم
 . موي ريسم غلبت ةفاسم :يأ : موي ةريسم . اهتماقإ لحم قرافت : رفاست

 جح ىلإ مرحم عم ةأرملا رفس باب (۱۳۳۸) مقرب ملسم ةالصلا رصقي مك يف باب )٠١١17( مقرب يراخبلا هاور -"١؟

 .هريعو
 وأ بسن نم اهيخأو اهنباو اهيبأك حابم ببس وأ بسنب دييأتلا ىلع هيلع مرحت نم وأ اهجوز مرحملاو : هللاهمحر ةمادق نبا لاق

 مايأ ةثالث نوكي ارفس رفاست نأ رخآلا مويلاو هللابنمؤت ةأرمال لحي ال 8 ا هللالوسر لاق لاق ديعس وبأ ىور ال عاضر

 اهب جحي اهل امرحم ةأرملا مأ جوز نوكيو دمحأ لاق ملسم هاور .اهنم مرحم وذ وأ اهجوز وأ اهنبا وأ اهوبأ اهعمو الإ ادعاصف

 ضرفلا جح يف اهل امرحم نوكيو ةتأرما مآ يف لاقو هعم تجرخ ةعاضرلا نم اهوخأ ناك اذإف هدجو دلو مأ عم لجرلا رفاسيو

 اهدبعك لاح يف هل لحت نم امأف ۴١ زونلا] «(هتنيز نيدبي الو 8هلوق يف ركذت مل اهنأ ىلإ بهذ هنأك مرثألا لاق هريغ نود
 .(۹۸ /۳) ؟ينغملا ” ها يحلو a E E حا اهل مرحمب اسيلف اهتخأ جوزو

 : هللاهمحر نيميثعلا حلاص دمحم خيشلا لئسو

 اهل سيل نكلو مالسإلا ةجح جحت نأ تدارأو ةخوخيشلا ىلإ برقأو اهرمع طسوأ يف يهو حالصلاب ةروهشم أبس نم ةأرما

 اذه عم جحت نأ ةأرملا هذهل حصي لهف .همراحم نم ةوسن هعمو حالصلاب روهشم جحلا ديري نم دلبلا نايعأ نم دجويو مرحم
 اناوخإلا ضعب عم انفلتخا اننأل مكيف هللاكراب انوتفأ لاملا ةيحان نم ةعيطتسم اهنأ عم مرحم دوجو مدعل ريخلا

 ا :لاقف بطخ خي يبنلا نأل نيمأ لجرو ءاسن عم تناك نإو ىتح مرحم الب جحت نأ ةأرملا هذهل لحي ال : باجأف

 ميم يبنلا لاقف اذك ةوزغ يف تبنتكا ينإو ةجاح تجرخ ىتأرما نإ هللالوسر اي :لاقو لجر ماقف مرحم يذ عم الإ ةأرما

 مأ نونومأم لاجرو ءاسن اهسعم ناك لهو ةنمآ ريغ وأ ةنمآ تناك له هنم هع يبنلا رسفتسي ملو (كتأرما عم جحف قلطنا : 

 دقو هتأرما عم جرخي نأو ةوزغلا عدي نأ مير يبنلا رماف ةوزغ يف بنتكا دق اهجوز نأ عم كلذ يضتقت لاحلا نأ عم نكي مل

 ةرداق ريغ اهنأل اهتكرت نم اهنع جحي ال تتام ولو ىتح اهيلع بجي ال جحلا نإف مرحم اهل نكي مل اذإ ةأرملا نأ ملعلا لهأ ركذ
 ٥۹۲(. /۲ ) نيميثعلا حلاص دمحم خيشلا یراتف عيطتسملا ىلع جحلا ضرف ىلاعتو هناحبس هللاو



 ماكحألا ةدمع حرش ماسهفألا بينت

 . اهتبحصو اهتيعم يف :يأ : اهعم

 اهجوز :مرحملاو «يغبني ال ام لعفت نأ وأ ءاهيلع يدتعي نأ اهعنمي مرحم : يأ :ةمرح

 هنأل ؛امرحم يمس .ةرهاصموأ عاضر وأ ةبارقب ادبؤم ارت اهحاكن هيلع مرحي نم لکو
 . ةمرح يذ عم : يأ : مرحم يد عم . اهيلع ءادتعالا نم عنميو ءاهضرع نوصي

 : يلامجإلا حرشلا (ج)

 رفاسمللو ,عادخنالا ةبيرق :ةفطاعلا ةنيل .لقعلا ةصقان «نيدلا ةفيعض ةأرملا

 نوع لا تا و ا ل اسم

 مرح مسرع يبنلا نأ هتف ةريرهوبأ ربخي ثيدحلا اذه يفو ءاهرفس لاح اهنوصيو
 مرحم يذ عم الإ ةليلو موي ةريسم رفاست نأ رخآلا مويلاو هللاب نمؤت ةأرما لك ىلع
 صقان سفنلا فيعض ملاظ اهيلع يدتعي نأ نم ءاهتمارك ظفحيو ءاهضرع نوصي
 . ليبنلا ضرغلا هب ققحتيل ؛ًالقاع اغلاب مرحملا نوكي نأ دبال اذهلو ءناميإلا

 : ثيدحلا دئاوف (د)

 ١- مرحم نودب ةليلو موي ةريسم ةأرملا رفس ميرحت .

 . رخآلا مويلاو هللاب ناميإلا ىضتقمل فلاخم مرحم نودب اهرفس نأ -؟
 . هريغو .جحلا رفسو ءاهدضو «ةليمجلا ةباشلا ةأرملا نيب قرف ال هنأ “۳
 . اعرش هيلإ ليبسلا عيطتست ال اهنأل ؛امرحم دجت مل نمع جحلا طوقس -4

 .داسفلا عنمو ‹ضارعألا نوص ىلع اهصرحو ؛«ةيمالسإلا ةعيرشلا لامك -4

 . هدودح دنع فوقولاو «هللا عرشل عوضخلا مزلتسي رخآلا مويلاو هاب ناميإلا نأ -1
 . بطاخملا ىلع ريثأت ىوقألا ظافلألا لامعتسا -۷

 : تاهيبنت (و)

 مل .مرحم يذ عم الإ موي ةريسم رفاست ال : يراخبلا ظفل يفو : هلوق : لوألا

 ركذ فلاخي ال : وهو ءظفللا اذهب هلت ةريره يبأ ثيدح نم يراخبلا يف هدجأ
 .. هجيني هلق وب دولا هيدا ردو ةلدللا' نأ وبلا قاطو هنألا «اكجلز او وفل

 موي ةريسمب مرحم نود ةأرملا هنم عنمت يذلا رفسلا دييقت ثيدحلا اذه يف : يناثلا

 .ديقم ريغ اًقلطم هدروو «رثكأب دروو «ةثالثب دروو «نيمويب هدييقت دروو «ةليلو
 . طوحأ هنأل ؛قلطملاب ذخألا طايتحالاو

 فلؤملا لعلو «بابلا اذهل ةبسانم عبارلاو «ثلاثلا ثيدحلا يف رهظي ال : ثلاثلا
 . لمأتيلف تطقسف ةبسانم ةمجرت امهل عضو دق



 تلاتلا سسس لا

 س ةيدفلا باب چ
 .مارحإلا يف روظحم لعف وأ .جحلا ىف بجاو كرت تيس اجب ام : انه ةبدفلا

 © لوألا ثيدح لا

 هتلأسف « نم ةرجع نب بعك ىلإ تسلج : لاق لقعم نب هللا دبع نع - ۳

 يع هللا لوسر ىلإ تلمح «ةماع مكل يهو .ةصاخ يف تلزن : لاقف «ةيدفلا نع

 تنك ام» :وأ «ىرأ ام كب عجولا ىرأ تنك ام» : لاق .ىهجو ىلع رئانتي لمقلاو

 معطأ وأ «مايآ ةثالث مصفا : لاق ال : تلق «؟ةاش دجتأ !ىرآ ام كب غلب دهجلا ىرأ

 معطي نأ ر يبنلا هرمأف : ةياور يفو .' عاص فصن نيكسم لكل «نيكاسم ةتس

 . مايأ ةثالث موصي وأ ةاش يدهي وأ «نيكاسم ةتس نيب اًقرف

 تدين
 : يوارلا

 يف تام نيعباتلا رايخ نم ةقث يفوكلا : ىنزملا نرقم نب لقعم نب هللا دبع - ١

 ش . هيض ةيواعم ةفالخ رخآ

 دهش «راصنألا فيلح «يعاضقلا ةيمأ نب ةرجع نبا :وه : ةرجع نب بعك - ١

 ةنيدملا يف تام مث «ةفوكلا نكس «تاوزغلا ىدحإ يف هدي تعطق «ةيبيدحلا ةوزغ

 . ةنس نيعبسو سمخ نع نيسمخو ىدحإ ةنس

 . هسأر مرحملا قلح ةيدف : ثيدحلا عوضوم (أ)

 : تاملكلا حرش (ب)

 . اهلوزن ببس : وهف «ينآأش ىف يأ: ىف .ةيدفلا ةيآ نع :يأ : ةيدفلا نع

 . (تلزن) يف ريمضلا نم لاحلا ىلع ةبوصنم : يهو «ةصتخم :يأ : ةصاخ

 نم ةيدفف هسأر نم ىذَأ هب وأ اضيرّم مكنم ناک نمَفل :ىلاعت هللا وق :تاب(؟901) مقري يراخبلا ارز ت1

 ىذأ هب ناك أذإ« مرحملل سرلا قلح زاوج :باب «(۱۲۰۱) مقرب ملسمو 147 : ةرقبلا| «كسن وأ ةقدص وأ مايص

 . اهردق نايبو «هقلحل ةيدفلا بوجوو



 ه٠: سس ماكحألا ةدمع حرش ماسيفألا هييذنت

 . سانلا عيمحل : يأ « سنجلل باطخلا : مكل . اهمكح : يأ : یهو

 . (ىه) نم لاح ىلع ةبوصنم : يهو « ةلماش : ةماع

 نم تس ةنس ةيبيدحلا ةوزغ ىف كلذ ناكو « ىنولقن يأ يلهأ ينلمح :تلمح

 . ةرجهلا

 ةرثك ببسب ؛ ندبلا يف رشتنت ةفورعم ةرشح لمقلا : لاحلل واولا : لمقلاو

 . اًبلاغ خاسوألا

 . نظأ : ةزمهلا مضب : ىرأ . هسأر نم ينعي طقاستي : رئانتي

 . ىهتنا : غلب . ملألاو ضرملا : عجولا

 . دهاشأ ام ىلإ . ةزمهلا حتفب : ىرأ ام ىلإ

 !/ ىنعملا يف نابراقتم ناظفللاو « ةاورلا دحأ نم كشلل وأ : تنك ام وأ

 . ماهفتسالل ةزمهلاو ؟ لصحتأ : ؟ دجتأ . ةقشملا : ميجلا حتفب : دهجلا

 . ًازعم وأ اًنأض « ىثنأ مأ ركذ « منغلا نم ةدحاو يأ : ةاش

 ' هتلئاعو هيفكي ام ةقفنلا نم دجي ال نم : وهو « نيكسم عمج : نيكاسم

 . ديجلا ربلاب امارج نوعبرأو نافلأ هنزو يذلا يوبنلا ا ارات ص ع

 1 ةيوبن عاوصأ ةثالث عسي لايثكم : اهنوكسو ءارلا حتفب اًقرف

akء ها اا ' 

 هلو ةف دز بنتك ىلإ تلت هنأ نالا ةا رهو لم نيالا دع نخب
 مكنم ناک نمق# ىلاعت هلوق : يهو « اهلوزن ببسو « اهانعم : ةيدف ةيآ نع هلأسي

 هل نيبف ۰ :٩ :رتبا] 4 كسن وأ ةقدص وأ مايص نم ةيدفف هسأر نم ىذأ هب وأ اضيِرُم

 ی اا ‹ وع يبنلا عم ناك هنأ اهلوزن ببس نأ « هب بعك

 تي يبنلا نأكف « هب ملأ ضرم بقع ؛ ةيبيدحلا ةوزغ يف كلذ ناكو « ههجو

 E و يوب ىرأ تنك ام : لاقو « هآر نيح هلاح نم

 نيب رييختلاب ةيآلا ىلاعت هللا لزنأف «٠ دجي ال هنأ هريخأف ؟اهب قدصتي اهحيذيل ةاش



 ثلاتلا سلا

 ماعطإ ةقدصلاو «مايأ ةثالث مايصلا نأ يَ يبنلا هل نيبو «كسنلاو ةقدصلاو مايصلا

 . اهب قدصتيو اهحبذي ةاش كسنلا نأو ءعاص فصن نيكسم لكل نيكاسم ةتس

 : ثيدحلا دئاوف (د)

 . هلوزن بابسأو نآرقلا يناعم مهف ىلع فلسلا صرح ١-

 ( . رذعلل هسأر مرحملا قلح زاوج -

 . رذعلل ولو هسأر مرحملا قلخ يف ةيدفلا بوجو ٣

 «مايأ ةثالث مايص :ءايشأ ةثالث نيب رييختلا ىلع هسأر مرحملا قلح ىف ةيدفلا نأ - ٤

 ٠ . ءارقفلا ىلع اهب قدصتي ةاش حبذ أ عاص فصن نيكاسم ةتس ماعطإ وأ
 . لعف ثيح عفدت روظحملا لعف ةيدف نأ -ه

 . مارحإلا نأش ميظعت -5

 اعفد رذعلل مارحإلا يف روظحملا لعف ةحابإب ؛ةيمالسإلا ةعيرشلا ريسيت -ا/

 .٠ جرحلل
 بیلا نف او ل ل تل نااذإ ةيآلا نأ 28

 ظ . نآرقلا لمجم نيبت ةنسلا نأ -4

 لمقلاو» : بعك لوقل ؛ميلعتلا ماقم يف هنم ايحتسي امب حيرصتلا زاوج ٠-

 . «يهجو ىلع رئانتي
 . هنم هيلع هللا هعلطأ ام الإ بيغلا ملعي ال يع يبنلا نأ ١-

 : هيبنت (ه)

 .كلذك سيلو «لفغم نب هللا دبع قيرط نم ةيناثلا ةياورلا نأ فلؤملا عينص رهاظ

 يف ةحيرص اهنأل ؛فلؤملا اهب ىتأ امنإو «ىليل يبأ نب نمحرلا دبع قيرط نم يه لب

 رييختلا ىلع راصتقالا ببس ملسم ةياور يف نيب دقو «مايصلاو ماعطإلا نيب رييختلا
 ةيآلا تلزنف ءال :لاقف ؟ةاش دجي له هآر نيح هلأس اي يبنلا نأ :وهو ءامهنيب

 هربخأ اًيعك نأل ؛كسنلا ركذي ملو «مايصلاو ماعطإلا نيب رييختلا مع يبنلا هل ركذف

 . ةدئاف هركذل قبي ملف دجي اال هنأ :لبق نم



 ماكحألا ةدصع حرش مايقألا یف Ak | هلم 1 هس

 س ةكم ةمرح باباه

 ةكم تيمسو .هرجش عطقي الو هديص رغني ال ؛ةنمآ هراجشأو هدويص لب ؛مهلاومأو

 . هالخأف اهيدث يف ام برش اذإ همأ نبل لفطلا كتما : مهلوق نم اهئام ةلقل

 © لوألا ثيدحلا ۾

 نبا ورمعل لاق هنأ يتوب يودعلا يعازخلا ورمع نب دليوخ حيرش يبأ نع 5+

 ماق ًالوق كثدحأ نأ ريمألا اهيأ يل نذتا : ةكم ىلإ ثوعبلا ثعبي وهو .صاعلا نب ديعس

 يانيع هترصبأو «يبلق هاعوو «يانذأ هتعمسف حتفلا موي نم دغلا « سا هللا لوسر هب

 اهمرحي ملو ىلاعت هللا اهمرح ةكم نإ) : لاق مث .هيلع ىنثأو هللا دمح هنأ ءهب ملكت نيح

 قةرجش اهب دضعي الو امد اهب كفسي نأ رخآلا مويلاو هللاب نمؤي ئرمال لحي الف سانلا
 مكل نذأي ملو هلوسرل نذأ دق هللا نإ :اولوقف مسا هللا لوسر لاتقب صخرت دحأ نإف

 دهاشلا غلبيلف .سمألاب اهتمرحك :مويلا اهتمرح تداع دقو .راهن نم ةعاس ىل نذأ امنإو

 !حيرش ابأ اي كنم كلذب ملعأ انأ :لاق ؟ورمع كل لاق ام :حيرش ىبأل ليقف ؛«بئاغلا

 . ةبرخب اراف الو «مدب اراف الو ءاًيصاع ذيعي ال مرحلا نإ

 مرا
 : يوارلا

 .حتفلا لبق ملسأ هتي يودعلا يعازخلا ورمع نب دليوخ حيرش وبأ :وه
 هللا يف ايوق احيصف ةنيدملا لهأ ءالقع نم ناك «حتفلا موي ةعازخ ءاول هعم ناكو

 . نيتسو نامث ةنس ةنيدملا يف ىفوت «مئال ةمول هيف هذخأت ال «ىلاعت

 ( . ةكم ةمرح : ثيدحلا عوضوم ()

 مقرب ملسمو ر ىبنلا نع سابع نبا هلاق بئاغلا دهاشلا ملعلا غلبيل باب »)1۰ £) مقرب يراخبلا هاور ~1 £

1o)ماودلا ىلع: دل الإ اهتطقلو اهرجشو اهالخو اهديصو ةكم ميرحت باب  . 



 |( ل عا 0۷

 : تاملكلا حرش (ب)

 ؛(قدشألا)ب فورعملا يومألا يشرقلا ةيمأ نب صاعلا نب ديعس نبا : ورمع

 ناسحإب مهل نيعباتلا نم الو ةباحصلا نم سيلو «مالكلا يف هقدشتو «هيقدش مظعل

 . ارابج اربكتم اًقساف ناك لب :يرابلا حتف يف هلاق

 ,ناضمر يف اهمدقف ةكم عم ةنيدملا ةيالو نيتس ةنس ةيواعم نب ديزي هيلإ فاضأ

 كلملا دبع دهع يفو .ةجحلا يذ لهتسم يف «نيتسو ىدحإ ةنس يف امهنع هلزع مث

 .لاملا تيب لاومأ ذخأو ءاهب نصحتف ةوزغ ىف جرخ نيح قشمد هالو ناورم نبا

 ًرمع عداخو «قشمد رصاحف اًعجار رك كلملا دبع كلذب ملع املف كلم ا دبعب ردغو
 . نيتسو عست ةنس هلتقف هنم نكمت ىتح

 . ديعس نب ورمع :يأ : وهو

 > . لسري : ثعبي

 ناكو .لاتقلل زهجملا شيلا : وهو «ثوعبم :ىنعمب «ثعب عمج : ثوعبلا

 نب ديزيل ةعيبلا ىبأ يذلا شم ريبزلا نب هللا دبع لاتقل «ةكم ىلإ ةنيدملا نم اهثعبي

 . مرحلاب ذاعو «ةيواعم

 . يل صخرا : يل نذئا

 . سانلا رمأل ىلولا : ريمألا

 . قلطم لوعفم : وهف ءاًئيدح :يأ :ًالوق

 . هب بطخ :يأ : هب ماق

 ةنس ناضمر يف ناكو «ةكم حتف نم يناثلا مويلا حابص يأ : حتفلا موي نم دغلا

 . ةرجهلا نم نامث

 . لوقلا :يأ : هتعمسف

 . لوقلا :يأ همهفو هللا هظفح : هاعو

 . مي يبنلا :يأ : هترصبأ



 ۸*6 س حتت ماكحألا ةدمع حرش مامفألا هسينت

 . هب هملكت تقو : هب ملكت نيح

 +. چات ارن ف نام هلع تلم انو او یا ؟ انستا

 هتافص ولعل ؛ اًمیظعتو اًبح لامكلاب هفصو هلل دمحو «هلل دمحلا : لاق :هللا دمح

 . هتاريخ ليزجو

 . هدمح تافص ررك : هيلع ىنثأ

 . مرحلا عيمج يأ : ةكم

 . ميظعتو ةمرح اذ اهلعج : اهمرح

 وأ « هكاهتنا نكمي ىتح « سانلا لبق نم اهميرحت نكي مل :سانلا اهمرحي مل
 . ةكم ةمرح ميظعت (هللا اهمرحي ملو هللا همرحل : نيتلمجلا نم ضرغلاو « هرييغت

 . غيرفتلل ءافلاو زوجي الف : لحي الف

 ةفص ةلمجلاو. 01١7© ) مقر ثيدحلا يف امهحرش قبس :رخآلا مويلاو هللاب نمؤي
 عطقو « مدلا كفسب نم ةكمب لحي ال ام بانتجا ىلع ثحلا : اهنم ضرغلاو (ئرما)ل

 . هتايضتقمو ناميإلا مزاول نم كلذ بانتجا نأ نايبو « رجشلا

 . لتقلا : مدلا كفسب دارملاو « امد ةكم يف قيري : يأ: امد اهب كفسي

 . قاس ىلع ماق تبن لك: وهو « رجشلا ةدحاو: ةرجش

 . دحأ صخرت نإف : ريدقتلاو « فوذحم لعفل لعاف دحأو « ةيطرش نإ: دحأ نإف

 ظ . ةلوهسلا ةصخرلاو « ةصخر ذختا : صخرت

 . ي نابت ب ا لا

 دحأ لهاست نإ : ىنعملاو مشبع دمحم : وهو « سانلا ىلإ هلسرم يأ: هللا لوسر

 . حتفلا ماع اهيف مكي يبنلا لاتق ببسب ةكم يف لاتقلاب

 . مكلوقب هجاجتحا هيلع اودر يأ: اولوقف

 . لاتقلا يف صخر : نذأ



 کا. تثلاتلا سلا

 . ىلاعت هللا : وه : نذآلاو ,. اهمضو « نذأل ةزمه حتفب : نذأ امنإ

 ةالص ىلإ . سمشلا عولط نم حتفلا ةعاس : يهو « راهن نم اتقو: راهن نم ةعاس

 + .رتضعلا

 . تعجر : تداع

 . حتفلا نم يناثلا مويلا : وهو « هباطخ موي : مويلا

 . رجشلا عطقو اهيف لاتقلا ميرحتب , اهميظعتك :اهتمرحك

 . حتفلا ةعاس لبق ام : انه هب دارملاو . قباسلا مويلا يف : يأ : سمألاب

 . رمألل ماللاو اذه يلوق لصويلف : غلبيلف

 . يلوق عمس يذلا رضاحلا : دهاشلا

 . يلوق عمسي ملو رضحي مل يذلا : يأ : بئاغلا

 . .وه نم نيبي ملو « لئاق لاق : يأ : ليقف

 امو ؟ ميظعلا ثيدحلا اذه نع باوجلا يف ديعس نب ورمع لاق ام يأ : ؟لاق ام

 . ةيماهفتسا

 . لاتقلل ةكم ىلإ ثوعبلا ثعب مكحب كنم املع عسوأ : كنم كلذب ملعأ

 . لايمألا تلخدأ ام : وهو « امارح هللا هلعج يذلا ناكملا : مرحلا

 . مصعي الو ريجي ال: ذيعي ال

 . ةعاطلا نع اجراخ : اًيصاع

 ش مرحلا ىلإ بره ًالتاق : يأ « مدب اًبراه: مدب راف

 . ةنايخ وأ ةمهت : يأ « ءارلا نوكسو ءاخلا حتفب : ةبرخ

 : يلامجإلا حرشلا (ج)
 كلذ ىلع سانلا هعيابف ديزي هنبال ةعيبلا ذخأ دق هيفا نايفس يبأ نب ةيواعم ناك

 هللا دبع مصتعا هيبأ دعب ديزي ىلوت الو نإ ريبزلا نب هللا دبع مهنم رفن اهنع فلختو



 ماكحألا ةدمع حش راشألا بيت س تح

 . عيابي وأ هولتاقيل ؛ةكم يف ريبزلا نب هللا دبع ىلإ اهنم شويجلا زهجي نأ «ةنيدملا يف
 ىلإ ثوعبلا ثعبي وهو ارمع غلب هنأ يعازخلا حيرش وبأ ربخي ثيدحلا اذه ىفو '

 هغلبي ام ريمألا لوبق ىلع هصرحو هبدأ نسحل نكلو .هغيلبتب مدي ىبنلا رمأ ام ةكم

 مويلا يف اهطخ تت يبنلا هب ماق امب هثدحي نأ هل نذأتساو لوقلاب هل فطلت «ةايإ

 لا رصبأ هنأو .ظفحلا ىف“ نابسن وأ .مهفلا ىف أطخ وأ .ةلفمعغ نوذب ,هبلق هاعوو

 همالك نيح ملكتملا ةيؤرو «باجح ءارو نم هعمسي نكي ملف «هب ملكت نيح ا

 یف هتداعك هيلع ىنثأو هللا لم تت ا نأ كلذو «هىعوو همالك كاردإ ىف غلبأ

 نأ رخآلا مويلاو هللاب نمؤي ئرمال لحي الف راجشألا عطقو «اهيف لاتقلا ميرحت اهتمرح

 .ًارجش اهب دضعي وأ امد اهيف كفسي

 لاتقلا نم متيم يبنلا نم ىرج اب ةكم يف لاتقلا زاوج ىلع دحأ جتحا نإ هنأو

 هلوسرل نذأ مكحلا هل يذلا وهو ىلاعت هللا نإ :هجاجتحا ىلع باوجلا يف هل لاقي هنإف

 ةعاس هل نذأ امنإو ءاقلطم اماع اًنذإ ضي يبنلل نذأي ملف اذه عمو «كل نذأي ملو

 ادلب نوكت ىتح .هلهأو كرشلا نم ةكم صيلختل ؛ةرورضلا هيلإ تعد راهن نم

 انمار توام «لبق نم اهتمرح ىلإ ةعاسلا كلت دعب اهتمرح تداع مث ءايمالسإ

 لك يَ يبنلا رمأ اهتيمهأو ةمرحلا هذه مظعلو «ةمايقلا موي ىلإ ىلاعت هللا ةمرحب

 رمأب همزلف رضح نمم هيلي حيرش وبأ ناكو ءرضحي مل نم كلذب غلبي نأ هرضح نم

 درف قحلل داقني نأ هربك هعنم ًارمع نكلو .كلذب ديعس نب ورمع غلبي نأ موب ىبنلا

 ايصاع ريجي ال مرحلا نإ كنم كلذب ملعأ انأ :لاق «ةبذاك ىوعدب حيرش ىبأ ىلع

 . ةبرخ وأ مدب هيلإ رف نم ريجي الو همعزب ريبزلا نب هللا دبع ىلإ كلذب ريشي هنأكو

 : ثيدحلا دئاوف (د)

 ١- هلم ةيشخ لوذدب قحلاب ريمألا كلذ هجحاو ثيح حيرش ىبأ ةليضف .



 تلاتلا سسس لا

® 

 . مهلوبقل ىعدأ نوكيل ؛ءارمألا ةبطاخم يف فطلتلا نسح -5

 . اًقاسف اوناك نإو ءارمألا ةرامإ ةباحصلا رارقإ -۳

 . ةماهلا رومألا يف اميسال «هيف تبثتلا ىلع لد امب ربخلا ديكوت -

 . مكح نايب وأ ةظعومل ءاهيلإ ةجاحلا دنع ةبطخلا ةيعورشم -4

 . هيلع ءانثلاو ىلاعت هللا دمحب ةبطخلا ءدب ةيعورشم -5

 . سانلا نم ال ىلاعت هللا نم اهميرحن نوكب .ةكم ةمرح ميظعت -ال

 . رخآلا مويلاو هللاب ناميإلا مزاول نم ىلاعت هللا ماكحأ مازتلا نأ -۸

 . ىلاعت هللا مراحم كاهتنا نع عدار ىوقأ رخآلا مويلاو هللاب ناميإلا نأ -4

 . مرحلا عيمج ىف دارملاو «ةكم يف لاتقلاو لتقلا ميرحت ٠-

 ١١- مرحلا عيمج ىف دارملاو «ةكم ىف راجشألا عطق ميرحت .

 . ماكحألا ضعبب ع يبنلا صيصخت توبث -۲

 نم اهل ذاقنتسا هنأل ؛ةصاخ حتفلا ةعاس يع ىبنلل ةكم ىف لاتقلا زاوج ١-

 :.ةلهاوب كريكلا

 هصيصخت ىلع ليلد لدي نأ الإ ءاهيف هب ىدتقي ا ىبنلا لاعفأ نأ ١14-

7 
 نذأ هللا نإ :اولوقف :هلوقل ؛ةمزلم ةجح ىعرشلا ليلدلاب باوجلا نأ -65

 . مكل نذأي ملو هلوسرل

 ١1- ىلاعت هللا ةمكح هيضتقت امبسح ةيعرشلا ماكحألا ىف خسنلا عوقو .

 لحأ مث هاّمارح ناك ةكمب لاتقلا نأل ؛دحاو لعف يف نيترم خسنلا زاوج - ١١7

 . مرح مث «حتفلا ةعاس مسي يبنلل
 . هب ملاعلا ىلع عرشلا غيلبت بوجو -4
 . ةينيدلا رومآلا يف ةقثلا «دحاولا ربخ لوبق بوجو -4



 تسييكسحال تس ماكحألا ةدمع حرش ماسيفألا سنت
 ٠- سفنلا يف هريثأتو همالك ةوقو مع يبنلا ةغالب .

 ١"- يأرلاب يعرشلا ليلدلا ةضراعم ضفر .

 دري مل هن حيرش ابأ نأل ؛هدانع نيبت اذإ هل ًالالذإ مصخلا ىلع درلا مدع -"؟

 . ميم يبنلا لوق ةضراعمب هدانع رهظ نيح : ديعس نب ورمع ىلع
 : هيبنت (ه)

 يبنلا مالك نم سيل «هرخآ ىلإ ايصاع ذيعي ال مرحلا نأ : ديعس نب ورمع لوق

 ضراعي هيأرب هلاق ءورمع مالك نم وه امنإو «ةباحصلا نم دحأ مالك نم الو « مدي
 ؛نيمألا دلبلا ىلإ ثوعبلا هثعب هب رربيل ؛حيرش وبأ هايإ هغلب يذلا مسي يبنلا لوق هب
 .مرحلا هذيعي الف «ءورمع معز ىلع صاع هنآل ؛هب ذاع يذلا ريبزلا نب هللا دبع لاتقل

 هلعج ىلاعت هللا نأل ؛هيلإ أجل نم ذيعي مرحلا نأ : ملعلا لهأ لاوقأ نم قحلاو

 اغإو «هلاتق الو «هيلإ أجل نم لتق لحي الف ءاتمآ ناك هلحخد نمو ءاتمأو سانلل ةباثم

 هلتق لحي ًالعف لعف نم امأو «هيلع بجي ام هيف ذفني مث ءجرخي ىتح هيلع قيضي
 مرحلا ةمرح كهتنا هنأل ؛مرحلا لخاد ناك نإو «بجي ام هيف ذفني هنإف «مرحلا لخاد

 . ةبوقعلل هسفن ضرعو

 فق



 ص )۳

 مه ىناثلا ثيدحلا و

 : ةكم حتف موي يع هللا لوسر لاق : لاق ةن سابع نب هللا دبع نع -5
 : ةكم حتف موي لاقو ,«اورفناف مترفنتسا اذإو .ةينو داهج نكلو «حتفلا دعب ةرجه ال١

 موي ىلإ هللا ةمرحب مارح وهف «ضرألاو تاومسلا قلخ موي هللا همرح دلبلا اذه نإ

 يهو .راهن نم ةعاس الإ يل لحي ملو .يلبق دحأل هيف لاتقلا لحي مل هنإو «ةمايقلا

 الو .هديص رفني الو .هكوش دضعي ال «ةمايقلا موي ىلإ هللا ةمرحب مارح وهف هذه يتعاس

 رخذإلا الإ هللا لوسر اي : سابعلا لاقف «هالخ ىلتخي الو ءاهفرع نم الإ هتطقل طقتلي

 . (رخذإلا الإ : لاقف« مهتويبو مهنيقل هنإف

 . (155) مقر ثيدحلا ىف هتمجرت تقبس . ةظ سابع نب هللا دبع : يوارلا

 . حتفلا دعب اهنم ةرجهلا مكحو ؛ ةكم ةمرح :ثيدحلا عوضوم (أ)

 . )17١( مقر ثيدحلا حرش ىف هتمجرت تقبس : سابعلا

 . )١١5( مقر قباسلا حيرش يبأ ثيدح يف امك « يناثلا

 . رافكلا دالب يف ىنكسلا كرت : اعرشو « كرتلا : ةغل ةرجهلاو « ةيفان ال : ةرجه ال

 ءالعإل دهجلا لذب : داهجلاو « ةينو داهج ىقابلا نكلو : يأ : ةين داهج نكلو

 اهالخو اهديصو ةكم ميرحت ١ باب * ۲) مقرب ملسمو؛ ملعلا ةباتك : باب ۰ (۱۱۳) مقرب يراخبلا هاور 56

 ماودلا ىلع دشنمل الإ اهتطقلو اهرجشو

 ال ةعورشم .تناك ةرجهلا هذه نإف ")58١7/١18(: ىواتفلا عومجم ىف ىلاعتهللا همحر ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق

 رک هبجاو مالسإلا راد ىلإ رفكلا راد نم ةرجهلا تناكف ةنيدملاب ناميإلا ناكو برحو رفك راد اهريغو ةكم تناك

 ٠ لاقف مالسإلا راد اهلك ضرألا هذه تراص مالسإلا ىف برعلا تلخدو مالسإلا راد تراصو ةكم :تحتف املف اهيلع

 ةضراع ةفص يه لب اهل ةمزال ةفص تسيل نيقساف راد وأ ناميإ رادو رفك راد ضرألا نوكو ٠ ؟حتفلا دعب ةرجه ال»
 رافكلا اهناكس ضرأ لكو « تقولا كلذ: لا ءايلوأ راد يه نوقدملا نونمؤملا اهناكس ضرأ لكف « اهناكس بسحب
 انركذ ام ريغ اهنكس نإف ؛ تقولا كلذ يف قوسف راد يهف قاسفلا اهناكس ضرأ لكو « تقولا كلذ يف رفك راد يهف

 : . ها مهراد يهف مهريغب تلدبتو



 اس ماسكحألا ةدمع حرش ماهقألا هنت
 لكب ريخلاو ىلاعت هللا ةعاط دصق دارملاو ءدصقلا ةينلاو «هريغ وأ لاتقلاب هللا ةملك

 . كلذ

 . مرحلا عيمج دارملاو .ةكم يأ : دلبلا اذه . يَ يبنلا : يأ : لاقو

 . ميظعتو ةمرح اذ : يأ اًمارح هلعج :هللا همرح

 ذنم ايدق ناك هميرحت نأ :يأ ء؛همرح : هلوقل فرظ وهو «دجوأ موي : قلخ موي

 . مدقلا اذه ةدم ملعن الو ضرألاو تاومسلا قلخ

 ءانه دارملاو «هللا تاقولخم نم كالع ام لك وهو ءءامس عمج : تاومسلا

 هللا نذإب الإ ءيش هجلي ال اًظوفحم اًققس ىرخألا قوف ةدحاو «قابطلا عبسلا تاومسلا

 لا

 هّللا» :ىلاعت هلوقل ؛اًضيأ قابط هيض ا هوبا اا  ضرألا

 نحن يتلا ضرألا نهالعأو ء١١ :قالطلا نهم ضرألا نمو تاومس عبس قلخ يذّلا
 هاور « «نيضرأ عبس نم هقوط اًئيش ضرألا نم ملظ نم» : ي يبنلا لوقل ؛اهيلع
 نالا

 ةلمجلا هذه نم ضرغلاو «عيرفتلل ءافلاو «ميظعتو ةمرح وذ :يأ : مارح وهف
 . اهرارمتساو هتمرح توبث ديكأت «ةيمسالا

 . ةيببسلل ءابلاو هميرحتب : يأ : هللا ةمرحب

 هيفا درر سالا نال كلا مش هرز نم تقلا شعب و ةمايقلا هوم ٠

 س . لدعلا ماقيو داهشألا هيف موقيو «نيملاعلا برل

 ش (515) مقر ثيدحلا ىف امهحرش قبس : دضعي راهن نم ةعاس ٠٠

 بلاغ نالا كلا هيض ءم كولا وأ «كوتشلا وذ هرج 4 ىأ هكويش

 ٠ درطي ال :رفنيال . هريغو يذؤي اميف مكحلا مومع نيبيل امإو «هنم ةكم رجش



 تلاقلا سسس أ

 .بنارآلاو مامحلاك هتعيبطب شحوتم «لالح يرب ناويح لك :ديصلا : هديص

 . هبحاص نم عاض ام : هتطقل . ذخأي ال : طقتلي ال

 . اهبحاص نع ثحبلا وهو «اهفيرعت دارأ :ءارلا ديدشتب : اهفرع

 ا ج طلح . شتحي : ىلتخي

 هنابضق «ةبيط ةحئار هل «فورعم تبن : وهو رخذإلا الإ :ىأ :رخذإلاالإ

 . سامتلالل ردقملا ماهفتسالاو ضرألا يف نفدنم دحاو لصأ يف عمتجت قاقد

 ءانثتسا سامتلال ليلعت :اهربخو اهمساو نإ نم ةلمجلاو ءرخذإلا :يأ : هنإف

 .رخذإلا

 .اهب ديدحلا ءامحإل ؛رانلا هب نولعشي نودادحلا وهو «ةكم لهأ نيق :يأ : مهنيقل

 .هنم نيطلا طقاستي الئل ؛بشخلا نيب اهفوقس يف هنولعجي .ةكم لهآ تويب : مهتويب

 ر يبنلا :يأ : لاقف

 : يلامجإلا حرشلا (ج)
 ةرجه ال» :ةكم حتف موي سانلل لاق مدي يبنلا نأ « قف سابع نب هللا دبع ربخي

 نم رمأو «ةينلاو داهجلا يقب نكلو «مالسإ دالب تراص اهنأل ؛ةكم نم :يأ «حتفلا دعب

 ع نيب مث ءرمألا ىلوأو هلوسرو هلل ةعاط جرخي نأ داهجلا ىلإ جورخلا هنم بلط
 ' ميرحتب اًمارح ىقبتسو «ضرألاو تاومسلا قلخ ذنم اهمرح ىلاعت هللا نأو ,ةكم ةمرح

 يبنلل الو ٠ مدي يبنلا لبق دحأل اهيف لاتقلا لحي ملف ,ةمايقلا موي ىلإ ىلاعت هللا

 . نيكرشملاو كرشلا نم اهصيلخت ةرورضل راهن نم ةعاس ىوس ت

 رارمتسالاو توبثلا ىلع ةلادلا ةيمسالا ةلمجلاب ةيناث ةكم ةمرح مدي دكأ مث

 ريفنتو ءاهرجش عطق عنم نم : ميرحتلا اذه ىلع بترتي ام نيبو :ةمايقلا موي ىلإ
 دقو ءامئاد هفرعيل ذخأ نم الإ ءاهيف عئاضلا ذخأو ءاهشيشح شاشتحاو اهديص

 ةجاحب كلذ ًاللعم ءرخذإلا شح يف نذأي نأ متسع يبنلا نم هاف سابعلا سمتلا

 . مي كلذ يف نذأف «تويبلا فيقستو «دوقولا يف هيلإ سانلا



 ماكحألا ةدمع حرش مايهقألا ببنت ڪڪ ڪک

 : ثيدحلا دئاوف (د)

 . اهتبسانم يف ماكحألا غيلبت ىلع مليا يبنلا صرح ١-
 دلب راص رفك دلب لك اهيلع ساقيو ءاهحتف دعب ةكم نم ةرجهلا ءافتنا -؟

 . مالسإ

 . اهنم ةرجهلا بجت رفك دلب دوعت نل ةكم نأ ىلإ ةراشإلا -

 . ىلاعت هلي هلك نيدلا نوكي ىتح رفكلا مصاوع تحتف نإو قاب داهجلا نأ -
 . ريخلا لبس نم هريغو داهجلا ىف ةينلاب مامتهالا نأ ىلإ ةراشإلا ه

 . رمآلا يلو هرفنتسا اذإ داهجلا يف جورخلا بوجو -<

 . اهتمرحو ةكم ةمظع -۷

 . ةمايقلا موي ىلإ قابو ضرألاو تاومسلا قلخ ذنم ميدق اهميرحت نأ -۸

 . مدع دعب تدجو اهنأو ضرألاو تاومسلا قلخ تابثإ -4

 , ةكم ىف لاتقلا ميرحم ٠

 نم اهل ذاقنتسا هنأل ؛ةصاخ حتفلا ةعاس ثي يبنلل اهيف لاتقلا زاوج ١١-

 . هلهأو كرشلا

 . اهردقب ردقتي هنإف ةرورضلل زاج ام نأ -

 . ماكحألا ضعبب معو. يبنلا صيصخت توبث ١-
 . ىلاعت هللا ةمكح هيضتقت امبسح ةيعرشلا ماكحألا ىف 2')خسنلا عوقو - ٤

 . كوشلاك : اًيذؤم ناك نإو مرحلا عيمج : دارملاو ةكم رجش عطق ميرحت ٠-

 هلتق وأ مظعأ وه امب هئاذيإ وأ اهديص ريفنت ميرحت 5

 , 20اًمئاد اهفرعي نأ دارأ نم الإ اهتطقل طاقتلا ميرحت 3

oTرا  a 
 . )5١5( مقر ثيدحلا دئاوف نم )١5( مقر «ةدئافلا ةيشاحو . عجار (؟)

 1 لا اوملع اذإ ةطقللا ا نإف ۽ ب ةكمب لاومأللا ىلع نمألا ةدايز كلذ ىف ةمكحلا 02

 , اهدجوف اهبجاص داع اهوكرت اذإف فيرعتلاب



 ثتئاغخلا سسس جلا

 . اهل هفيرعت نمز لاط امهم طقتلملا اهكلمي ال اهتطقل نأ-۸

 .٠ رخذإلا الإ رضخألا اهشيشح شح ميرحت ت1

 قيسابلا شيشحلا شح زاوج 6

 ١ (هكلم امهنأل ؛ ىمدآلا لعفب نيتبانلا شيشحلاو رجشلا عطق زاوج ,

 ةجاحل ةاعارم , رخذإلا ىف نذإلا ةسامتلاب , بلطملا دبع نب سابعلا ةليضف -5

 ( ..نشالا

 . سانلا ةجاح هيضتقت اميف رمألا يلوو يتفملا ةعجارم -۴۳

 ! هنم بلط نأ دعب الإ هوني مل نإو . همالك نم ملكتملا ءانئتسا ةحص -1

OOO 

 ناک اذهلو هيلإ فاضي هنإف يمدآلا هكلم امو «هالخ - هكوش ةكم ىلإ شيشحلاو رجشلا ةفاضإ هيف ثيدحلاو )١(

 N ل ل لحلا يف اديص كلم نم نأ : حجارلا لوقلا

 . 4 هذيص# كا ديصلا ةفاضإ ةف: ثيل ا و: هيل ةا هديو هكلم



 س لس ماكحألا ةدمع حرش مايقألا هددت
 س هلتق زوجي ام باب اه

 ركذ امل هنأ كلذو باودلا نم مرحلا ىف هلتق زوجي ام نايبل فلؤملا هدقع بابلا اذه

 اهرجش عطق ميرحتب اهديكأتو .ةكم ةمرح ىلع ةلادلا ثيداحألا قباسلا بابلا ىف

 .باودلا ضعب لتق زاوج ىلع لدي ام كلذ دعب ركذي نأ بسان ءاهديص ريفنتو اهشيشحو

 e لوألا ثيدحلا م

 قساف نهلك باودلا نم سمخ» :لاق سيب ىبنلا نأ هل ةشئاع نع -5

 : (روقعلا بلكلاو .ةرأفلاو «ترقعلاو .ةأدحلاو «بارغلا :مرحلا يف نلتقي

 .''"(مرحلاو لحلا يف قساوف سمخ لتقي» : ملسملو

 .(7/8١)مقر ثيدحلا يف اهتمجرت تقبس .هئظزغ نينمؤملا مأ ةشئاع : يوارلا

 . مرحلاو لح لا يف لتقت يتلا باودلا : ثيدحلا عوضوم (أ)

 . قساف نهلك ةلمج هربخ أدتبم : سمخ

 . هريغو ريط نم ضرألا ىلع بدي ام : ىهو ةباد عمج : باودلا

 . رمألا ىنعمب ربخ :ةلمجلاو ,نمدعي : نلتقي . ءاذيإلاب دتعم : قساف

 بدني ام :باب (۱۱۹۸) مقرب ملسمو «باودلا نم مرحملا لتقي ام :باب «(۱۷۳۲) مقرب يراخبلا هاور -715

 . مرحلاو لحلا يف باودلا نم هلتق هريغو مرحملل

 .ةريثك مكحل .مهيذؤيو سانلا رضي ام ةيميهبلا تاناويحلا نم ىلاعت هللا قلخ )١(

 .يذؤملاو ,عتمملاو ءراضلاو ,عفانلا نيدضلا قلخ يف ىلاعت هللا ةردق لامك سانلا فرعي نأ :اهنم

 مهرمأ ام لعفو .هركذو هئاعدب اهتيذأو .تاناويحلا هذه ةرضم نم مهيمحيل ؛ىلاعت هللا ىلإ اوؤجلي نأ :اهنمو

 E SNE E هيد

 . هتاقولخم ضعب ةوق مامأ لب .ىلاعت هّللا ةوق مامأ هفعض ناسنإلا فرعي نأ :اهنمو

 ا تاناويحلا هذه ةهارك ىلع ةلوبجم سوفنلا نإف .سانلا ةيذأ نع دعبلاب ةربع كلذ نم ذختي نأ :اهنمو

 , هل مهتهارك نم اًقوح .سانلا ةيذأ بانتجا ىلإ هادآ كلذ فرع اذإف ءاهتيذأ لجأ

 تايذؤملا ا لواحي هنأ امك : ةيونعملا تاراضلاو تايذؤملا نم صلختلا لواحي نأ :اهنمو

 ١ . ميلعلا ميكحلا برلا ةفص اهيضتقت يتلا ةغلابلا مكحلا نم كلذ ريغ ىلإ ةيسحلا تاراضلاو



o1۹ر  

 بسنب ةبعكلا نع دعبت يتلا لايمألا لخاد ناك ام وهو «ةكم مرح يأ : مرحلا

 ةهج نم لايمأ ةثالث اهرصقأو «ةنرع نطب ةهج نم ًاليم رشع دحأ اهلوطأ « ةفلتخم
 . هميظعتو همارتحال ؛ مرح يمسو «ةرشعو «ةعستو «لايمأ ةعبس كلذ نيبو « ميعنتلا

 يف ام :وهو “عقبألا» ب : ملسم ةياور يف هديقو «فورعم رئاط : بارغلا

 . ضايب هرهظ وأ « هنطب
 راغصو فيجلا لكأ ىلع شيعي «حراوجلا نم رئاط : ةبنع نزو ىلع : ةأدحلا

 ظ . ناويحلاو رويطلا

 . ةماس ةدام زرفتف اهليذ فرط ىف ةكوشب عسلت ةفورعم ةباد : برقعلا

 . تويبلا رفحتو اهيف ام لكأل ؛ ةيعوألا قرختو « بهذلا طقتلت « ةفورعم ةباد :ةرأفلا

 . هرفظ وأ هبانب حرجي يذلا : روقعلاو «فورعم بلكلا : روقعلا بلكلا

 . مرحلا جراخ ناك ام : لحلا

 : يلامجإلا حرشلا (ج)

 مادعإ نم ميم يبنلا هب رمأ امع عضم نينمؤملا مأ ةشئاع ربخت ثيدحلا اذه يف

 ا يبنلا نيع دقو مرحلا يف مأ لحلا يف ناك ءاوس «يذؤملا ناويحلا نم عونلا اذه

 بارغلاب هبنف عاونألا هذه ةيذأ هبشي ام ىلع هيبنتلا باب نم كلذ لعلو « عاونأ ةسمخ

 نم ههبشي ام ىلع برقعلاب هبنو «لاومألاو رامثلا فاطتخا ىف اههباشي ام ىلع ةأدحلاو

 داسفإو راوسألا بقنو «بايثلا 2 اه ىلع ةزاملاب هبنو «مومسلا تاوذ

 ,. لاو جا اک اع ىلع ىوتعلا ت هيرب ةمطالا
 .: ثيدحلا دئاوف (د)

 ١- نيمرحملاو نيلحملل « مرحلاو لحلا يف سمخلا باودلا هذه لتق بلط .

 ظ : اهلاع ارابتعا ةريغص تناك نإو لتقت اهنأ ١-

 له هفضتا ام هن حلف ناودحلاو يملا اهفانفتا اه تلط لغ نا

 0 . هتعيبط نم نكت مل نإو ةفصلا

 . مئاهبلا يف ىتح ناودعلاو ىذألل مالسإلا ةبراحم - 5

 . داسفلا يوذ ىلع ءاضقلا هيف بلط ثيح «يمالسإلا عيرشتلا لامك -4



 ماسكحألا ةدمع حرش مايقألا هييذنت
 طش ا. | کک

 س هريغو ةكم لوخد باباه

 ةكم لوخد ةيفيك ىلع ةلادلا ثيداحألا ركذل ؛بابلا اذه هللا همحر فلؤملا دقع

 ش ظ . هتفصو فاوطلاو ءاهيف ةالصلاو «ةبعكلا لوخد : وهو «هريغ

 © لوألا ثيدح ا م

 حتفلا ماع ةكم لخد متي هللا لوسر نأ هتي كلام نب سنأ نع -۷

 ةبعكلا راتسأب قلعتم لطخ نبا : لاقف لجر هءءاج «ةعزن املف «رفغملا هسأر لغو

 . «هولتقا» : لاقف

a | 
 . (015) مقر ثيدحلا يف هتمجزت تقبس . هغ كلام نب سنأ : يوارلا

 ( :  ثيدحلا عوضوم (أ)

 مارحإ نودب ةكم لوخد مكح

 :تاملكلا رش 5

 زاوج : باب «(1701) مقرب ملسمو < مارحإ ريغب ةكمو مرحلا باب )۱۷٤۸(۰ مقرب يراخبلا هاور- ۷
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 نع هرخؤي الو بجاو ةماقإ نم مصعي ال مرحلا نأ ىلع لدف مالسإلا يف هانج ام قحب مدي هلتق : يباطخلا لاق

 RS هتقو

 ةمركع ؟ةبعكلا راتسأب نيقلعتم مهومتدجو نإو مهولتقا :١) لاقو و ةعيأ الإ سانلا مدي هللا لوسر نمأ

 كردأف «لطخ نبهللا دبع امأف ءحرسلا يبأ نب دعس نبدهللا دبعو ةبابص نب سيقمو لطخ نب هللا دبعو لهج يبأ نبا

 « نيلجرلا بشأ ناكو اراجع دهم نسف يان وراز ثيرخ نب ديعس هّيلإ قبتساف © ةبغكلا راثسأب قلعتم وهو

 : لاقف « فصاع مهتباصأف رحبلا بكرف ةمركع امأو «هولتقف قوسلا يف سانلا هكردأف ةيابص نب سيقم امأو « هلتقف

 يف ينيجني ال صالخإ الإ رحبلا نم ينجني مل نئل هللاو : ةمركع لاقف ءانهم' ايش مكنع ينغت ال مكتهلآ نإف اوصلخأ

 هندجالف «هدي يف يالي عضأ ىتح هت دمحم يتآ نأ هيف انأ ام ينتيفاغ تنأ نإ ادهع يلع كل نإ مهللا هريغ ربل

 لاقف -ىفتخا يأ ةزمهب أبتخا- ثيدحلا ءأبتخا هنإف « حرس يبأ نب دعس نبهللا دبع امأو «يوارلا ءاجف ءايرك ارفع

دبع ىلإ يأ « هيلإ رظنف ةميركلا هسأر مسا يبنلا عفرف حرسلا يبأ نب دعس نب هللا دبع رمأ ةغيص عياب : نامثع
 هللا 

 هعيابف ؛حرس يبا نبا عيابي نأ موا يع يبنلا يأ ل ا ل

 . )۲٤۸/۷( «دوبعملا نوعلا. ثالث دعب



 0 ' ثلاثلاا دلا

1 220011111 
 كليم يبنلا حف املف مكي يبنلا ءاجهب ناينخت نيتتيق ذختاو ءاكرشم دترا مث ءهمدخي
 لخدو ةصرفلا هذه لطخ نبا زهتناف . «نمآ وهف دجسملا لخد نم»:لاق ةكم

 .هنايغطو هتيذأ ةدشل ؛هعفني مل كلذ نكلو ءاهب ريجتسيل ؛ةبعكلا راتسأب قلعتو دجسم

 .ةرجهلا نم نامث ةنس ناضمر نم نيرشعلا يف ناكو ةكم حتف ةنس : حتفلا ماع

 هلوخد نيح مرحمب سيل هنأ نايب :اهنم ضرغلا e : رفغملا هسأر ىلعو |

 سأرلا ىلع لعجت ةكباشتم ديدح نم قلحوأ سأرلا يطغت عردلا يف ةدايز :رفغملاو

 . ماهسلا هب ىقتيل

 لاتقل ا ار نم هلك دعو

 . لطخ نبا لتق يذلا وه هنأل ءيملسألا ةزرب وبأ هلعل : لجر هءاج

 ىسكت تناك دقو «ةبعكلا هب ىطغت يذلا بوثلا وهو «رتس عمج : ةبعكلا راتسأ

 يَ يبنلا دهع يف اهتوسك ثناكو ءاهاسك نم لوأ : وهف «ليعامسإ دهع نم
 ET جاييدلا نم اهلعج نم لوأو ؛تاربحلاو يطابقلا نم ويرش زل ادعو

 مث ءاروشاع موي مالسإلا ردصو ةيلهاجلا يف ىسكت تناكو «هلك كلذ يف فالخ

 نجلا موي ىلإ تربع

 . اهعيبرت يأ اهبيعكتل :ليقو . اهعافتراو .ءاهولعل : ةبعك ةبعكلا تيمسو

 ظ :يلامجإلا حرشلا (ج)

 جرخف مي يبنلا مهازغ ميم يبنلا نيبو اهنيب يذلا حلصلا شيرق تضقن امل
 ىلاعت هللا اهحتفف «لتاقم فالآ ةرشع وحن ىف ةرجهلا نم نامث ةنس ناضمر يف مهيلإ

 سابل يف اهلخد مسرب يبنلا نأ يبن كلام نب سنأ ربخي ثيدحلا ىف «هيدي ىلع

 م سالا ا ع و لالا يتلا ف احا رغ نيب يلا هماز لع بيرلا

 ةدشل ؛مهنمؤي ملف ةرشعلا وحن ًارفن الإ لاتقلا نع فكو هتيب لخد وأ دجسملا لخد

 هل يبنلا رمأف سس حج اد يس ع سرا

 . هلتقف اف + يملسألا ةزرب وبأ هردبف .هيلإ اوقبتساف «هلتقب ةباحصلا



 ماكحألا ةدمع حرش مايقألا كسي. کک 7للبمل ت

 :ثيدحلا دئاوف (د)

 ١ - ةرمعلا الو جحلا دري مل نمل مارحإ نودب ةكم لوخد زاوج .

 . رفغملا هسأر ىلعو .لكوتلا يفاني ال هنأو ءةياقولا بابسأب ذخألا -؟

 . ةبعكلاب هقلعت هنم هعنمي مل مرحلا ىف هلتق زاج نم نأ -۴۳

 . سوفنلا يف اهتمرحو ةبعكلا مظع -

 . هللا مكح مهيف اوذفنيل ؛رومألا ةالو ىلإ نيمرجملا رابخأ عفر -ه

 . بايثلاب ةبعكلا رتس ةيعورشم -5

OG 



sm | 7ح 

 6 ا ثیدحلا و

 نم «ءادك نم ةكم لخد ميا سدا باع ىبنلا نأ اغ رمع نب هللا دبع نع - ~۹۸

 . ىلفسلا ةينثلا نم جرخو «ءاحطبلاب يتلا ايلعلا ةينثلا

 .(۱۷۲)مقر ثيدحلا ىف هتمج رت تقبس . ن رمع نب هللا دبع : يوارلا

 . اهنم جورخلاو ةكم لوخد نوكي نيأ نم : ثيدحلا عوضوم (أ)

 . نوجحلا عير هيف «ةكم ىلعأب لبج :دملاو فاكلا حتفب :ءادك . لخد املك هرهاظف

 . نيلبج نيب ًاليلق عفترملا قيرطلا : ةينثلا

 ةفورعملا ‹ ةكم ءاحطب :.تارملاو ‹ ىصحخلا راغصب شورفملا عساولا ليسملا : ءاحطبملا

 > . ؟حطبالا» : مساب

 ا ES ى

 . يلامجإلا حرشلا جا

 aol اذه ىفو ‹ ححلا رعاشم ىف هقيرط فلاخي ا يبنلا ناك

 نم لخدف ء اهنم ورو م لو ني قلاع اع هللا لوسر نأ اف رمع نبا

 كلتو «ىدك :اهل لاقي ةينث نم اهلفسأ نم جرخو ءءادك :اهل لاقي ةينث نم اهالعأ

 ْ اتال يتلا ىلع رعت و اا راهظإ ال

 : اهلفسأ نم جورخلاو 500001 ا

 . يمالسإلا عيرشتلا يف ةمكحلا -

 لوخد بابحتسا :باب )2١701(( مقرب ملسمو ؛«؟ةكم لخدي نيأ نم :باب )٥۰٥(« مقرب يراخبلا هاور ~1۸

 . اهنم جرخ يتلا ريغ قيرط نم ةدلب لوخدو ؛ىلفسلا ةينثلا نم اهنم جورخلاو ايلعلا ةينثلا نم ةكم



 سسس ٢ تح ماسكحألا ةدمع حرش ماههألا هيت

 © ثلاثلا ثيدحلا و

 نبا ةماسأو «تيبلا يع ىبنلا لخد :لاق ءا رمع نب هللا دبع نع -
 نم لوأ تنك اوحتف املف «بابلا مهيلع اوقلغأف «ةحلط نب نامثعو «لالبو ء«ديز

 نيدومعلا نيب “معن : لاق ؟ متي هللا لوسر ىلص له هتلأسف الالب تيقلف “جلو

 . نييناميلا

 حرشلا
 يوارلا

 فر تلا ىف ھه ر قم اقل اطا نين مغ عي ا نيغ

 ( : ثيدحلا عوضوم (آ)

 . اهيف ةالصلاو ةبعكلا لوخد مكح

 ظ :تاملكلا حرش (ب)

 EY) ٠ ر تالا ف هتمج رت تقبس : ديز نب ةماسأ

 «مالسإلا ىلع نيبذعملا نيلوألا نيقباسلا نم ناك «يشبحلا حابر نبا وه : لالب

 ؛ةكم ءاحطب يف هرهظ ىلع هحرطيف ةريهظلا تيمح اذإ هب جرخي فلخ نب ةيمأ ناكف
 تاللا دبعيو كَم يبنلاب رفكيل ؛هردص ىلع عضوتف ةميظعلا ةرخصلاب رمأي مث
 بذعي وهو « هت ركب وبأ هب رم ىتح «دحأ دحأ : لوقيو «كلذ ىبأيف ىزعلاو

 نسحل ؛هل اًثذؤم هذختاف « يع يبنلا مزلو ءةنيدملا ىلإ رجاه «هقتعأو «هارتشاف

 دعب ناذألا كرتو « يع يبنلا عم تاوزغلا نم اهريغو ردب ةوزغ دهشو «هتوقو هتوص

 .ةرجهلا نم نيرشع ةنس اهيف تامو ماشلا ىلإ داهجلا يف جرخ . ساع يبنلا توم
 تاع دا زاذلا اع م ف ىلا نبا اط یا رھ ةحلطظ». ن نا

 ٠ةكم حتف رضحف لولا هو للاخ 505 ؛ةيبيدحلا ةنده ىف ملسأ «ةبعكلا

 تا ‘۴۲۹) مقرب ملسمو «ةعامح ey يراوسلا نب ةالصلا ٠باب “(0۰0) مقرب يراخبلا هاور ۹

 . اهلك اهيحاون يف ءاعدلاو اهيف ةالصلاو «هريغو جاحلل ةبعكلا لوخد بابحتسا



 س(

 «ةكم ىلإ عجر :ليقو ءاهيف تامو ؛ةنيدملا لزن «ةبعكلا حاتفم يبنلا هاطعأو

 . ةرجهلا نم نيعبرأو نيتنثا ةنس هتوم ناكو

 : تاملكلا حرش (د)

 . حتفلا ماع يف :يأ : ع يبنلا لخد

 . ةبعكلا :يأ : تيبلا

 .ةحلط نب نامثع :قالغإلا رشاب يذلاو «هعم نمو « يَ ىلا يأ : اوقلغأ

 . ةبعكلا باب يأ :بابلا

 . لخد : جلو

 ١ اًيفنم مأ ناك اتبثم «هنع لوؤسملا ريرقتل ؛باوج فرح : معن

 .نيدومعلا نيب ىلص : ريدقتلاو «فوذحم هلماع ناكم فرظ : نيدومعلا نيب

 يبنلا لعجف «ةدمعأ ذئموي تيبلا يف ناكو «نميلا ةهج نم نيذللا : نييناميلا

 ةثالث هيفف مويلا امأ ءهفلخ ةثالثو ءهراسي نع ادومعو «هنيي نع نيدومع سي

 . طقف ةدمعأ

 يا اا
 ماع كلذ ناكو ٠ ةبعكلا لخد يع يبنلا نأ ٠ثا رمع نب هللا دبع ربخي

 ؛هتلحار ىلع هفيدر ناك هنأل ؛ديز نب ةماسأ ؛هباحصأ نم ةثالث هعم لخدو حقفلا

 حاتفم بحاص هنأل ؛ةحلط نب نامثعو ءهل اًمزالم هنذؤم ناك هنأل ؛لالبو

 اوحتف املف « سي يبنلا ىلص مث «سانلا مهمحزي الثل ؛مهيلع بابلا اوقلغأو «تيبلا

 يف هك هللا لوسر ىلص له الالب لأسف هللا دبع مهيلع لخد نم لوأ ناك بابلا

 : ةياور يف نيب دقو «نييناميلا نينكرلا نيب هتالص عضوم هل نيعو «معن : لاقف ؟تيبلا

 ٠ عرذأ ةثالث وحن هل لباقملا رادجلا نيبو هنيب «بابلا نم لخادلا هاجت نيتعكر ىلص هنأ

 )١( ةرمعلاو جحلا كسانم نم تيشلو ةلفتسملا لا نم اهيف ةالصلاو ةبعكلا لوخد :



eماسكحألا ةدمع حرش ماسهشألا هيت 767277757575770 م اهعد]  

 : ثيدحلا دئاوف (د)

 ١- اهيف ةالصلاو ةبعكلا لوخد ةيعورشم .

 ةضيرفلا هيف تزاج ةلفانلا هيف تزاج ام نأل ؛ ةبعكلا ىف ةضيرفلا ةالص زاوج -”

 ْ . ليلدب الإ
 . نيدومعلا نيب درفنملا ةالص زاوج -۳

 . دومعلا لعج نم ىلوأ ؛ةالصلا يف «ةرتس رادجلا لعج نأ - 5

 . ةجاحلل ةبعكلا باب قالغإ زاوج -ه

 . ةقث ناك اذإ ةينيدلا رومألا ىف دحاولا ربخ لوبق -1

 . اهيف هوعبتيل ؛ يع يبنلا لاعفأب ملعلا ىلع عك ةباحصلا صرح -۷

QO 



 بح 00
 ( © عبارلا ثيدحلا ©

 ينإ :لاقف هلبقف دوسألا رجحلا ىلإ ءاج هنأ . يتب باطخلا نب رمع نع ٠-

 ام كلبقي لب هللا لوسر تيأر ينأ الولو .عفنت الو رضت ال رجح كنأ ملعأل

 ح ثلا

 : يوارلا

 )۱۷١(. مقر ثيدحلا يف هتمجرت تقبس . توب باطخلا نب رمع

 : ثيدحلا عوضوم (أ)

 . دوسألا رجحلا ليبقت مكح

 : تاملكلا حرش (ب)

 . فورعم يقرشلا ةبعكلا نكر يف رجح : دوسألا رجحلا

 . لجو زع هلل اًميظعتو ابح «هیلع هيتفش عضو : هلبق

 . ماللاو (نإ)ب ةدكؤم ةلمجلاو «نقيتأل ينإ : ملعأل ينإ

 نم اًفوخ سيل كل يليبقتف .هعفنت وأ ءادحأ رضت نأ كلمت ال : عفنت الو رضت ال

 . كعفنل ءاجر وأ ,كررض

 ترض 7: تنأر . دوجول عانتما فرح :الول

 دوجول كل يليبقت مدع عنتما ىنعملاو ءالول باوج :ةلمجلاو «ةيفان ام : كتلبق ام

 . كلبقي رڪ يبنلا يتيؤر

 : يلامجإلا حرشلا (ج)

 ءاوس هعرشل ملستسيو .انطابو ارهاظ هل عضخي نأ هبرل ناسنإلا ةيدوبع ةقيقح نإ

 ليبفت بابحتسا :تاب( 0 مقرب ملسمو بوسألا رجحلا يف ركذ ام :باب )۱٥١۲۰(« مقرب يراخبلا هاور °

 فاوطلا يف دوسألا رجحلا



 ماسكحألا ةدصع حرش ماهقألا هنت

 سيلو «هتمكح كاردإ نع لقعلا زجعي ام جحلا لامعأ ضعب يفو ءال مأ هتمكح ملع

 راهظإ هنم ةمكحلا نكت مل نإ دوسألا رجحلا ليبقتف «عرشلل ميلستلا درجم ىوس هيف

 هللا لوسر عابتاو عرشلل ميلستلا درجم ىوس هيف سيلف لجو زع هلل ميظعتلاو ةبحملا

 باطخلا نب رمع نينمؤملا ريمأ هنلعأ ام وه اذهو ,عفني وأ هتاذب رضي هنأ ال طو

 كنأ ملعأل ينإ :لاقو .هلبقف دوسألا رجحلا ىلإ ءاج ثيح .ثيدحلا اذه ىف ېا

 . كتلبق ام كلبقي مكي هللا لوسر تيأر ىنأ الولو عفنت الو رضت ال رجح

 : ثيدحلا دئاوف (د)

 ١- فاوطلا يف دوسألا رجحلا ليبقت ةيعورشم .
 عابتاو عرشلل ميلست وه امنإو .عفن ءاجر وأ هنم ررض فوخل سيل هليبقت نأ -۲

 . ل يبنلا
 ٣- هب هصاصتخا تبثي نأ الإ هيف هب ىسأتي ةجح ا يبنلا لعف نأ .

 ٤- هيف ةمكحلا نيع ملعي مل نإو عرشلل ميلستلا نمؤملا ةفيظو نأ .

 . ةعدب راجحألاو تادامحلا نم دوسألا رجحلا ريغ ليبقت نأ -ه

 . مهولا اذه عفدي ام نايب هيلع بجو لطابلا مهوي دق اًمح لعف نم نأ 2

 . ديحوتلا ةيامح ىلع هصرحب « يون باطخلا نب رمع ةليضف -۷

 نيعطنتملا نم كلذ ىشاحتي نمل اًقالخ (دوسألا)ب ةبعكلا رجح فصو زاوج -۸

 فق



 اه روصو ۲۹

 © سماخلا ثیدحلا م

 ةكم هباحصأو متو هللا لوسر مدق :لاق غغ سابع نب هللا دبع نع ١-

 نأ يَ ىبنلا مهرمأف .برشي ىمح مهتنهو موق مكيلع مدقي هنأ : نوكرشملا لاقف

 طاوشألا اولمري نأ مهعنمي ملو .نينكرلا نيب ام اوشمي نأو .ةثالثلا طاوشألا اولمري

 . مهيلع ءاقبإلا الإ اهلك

 حرشلا

 ١(. "50 مقر ثيدحلا ىف هتمج جرت تقبس . قرن سابع نت هللا دبع

 : ثيدحلا عوضوم (أ)

 . هعضوم نايبو .هتمكحو «همكح .فاوطلا يف لمرلا

 : تاملكلا حرش (ب)

 . ةرجهلا نم عبس ةنس ,ةدعقلا يذ ىف ءاضقلا ةرمع ىف كلذ ناكو ,لصو :مدق

 ىوس نافلأ مهددع نإ : ليق دقو ,ةرمعلا كلت يف هبحص نم :يأ : هباحصأ

 . ةيبصلاو ءاسنلا

 . ةعامج : موق

 م ° نهو

 . دسحلا هنم ىمحي ضرم : ىمح

 يف لمرلا بابحتسا :باب.(577١) مقرب ملسمو «لمرلا ءدب ناك فيك :باب )۱٥۲۵(, مقرب يراخبلا هاور -۱
 . جحلا نم لوألا فاوطلا يفو ةرمعلاو فاوطلا

 دوصقملا سنج نم كاذ ذإ لمرلاب دوصقملا ناكف : )١۷/ ٤۸١( (ىواتفلا عومجم» يف ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق

 مر يبنلا نأ حيحصلا يف تبث نكل ءلازو دصقل لعف هنأل ؛كسنلا نم سيل هنأ نيمدقتملا ضعب نظف <ةاهجلاب

 ام ىلع دئاز ردق اذهو «نينكرلا نيب لمرلا اولمكف دوسألا رجحلا ىلإ دوسألا رجحلا نم اولمر اوجح امل هباحصأو

 نأ ىلع كلذ لدف «نمؤم الإ هعم حح مل هنإف ماعلا نمألا عم عادولا ةجح يف كلذ لعفو .ةيضقلا ةرمع يف ه هولعف

 رامجلا يمر يفو رجاه يعس يف يور امك اًنكسن عرش مث .داهجلا .دوصقمل ةلوأ لعف هنإف ,جحلا ةنس نم راص لمرلا

 ها . هب رمأو كلذ هللا عرش اذإ نوكي اذه نكل ةدابعو اكسن هللا هعرش مث دوصقمل الوأ لعف هنأ شبكلا حبذ يفو



 ماكحألا ةدمع حرش ماسيقألا هيدذت

 يبنلا هريغف «ةيلهاجلا يف هب ىمست تناكو « لرب لوسرلا ةنيدم يأ : برثي

 ناك ضرم :ةنيدملا ىمحو .هيلع قفتم «ةنيدملا : ىهو «برثي نولوقي» :لاقف ي
 تناك يتلا ةفحجلا ىلإ اهامح لقني نأو اهححصي نأ مل ىبنلا اعدف ءاهلهأ مزالي

 . رفك دالب ذئنيح
 .ةباحصلا رمأ :يأ :مهرمأف

 . تاوطخلل ةدعابم ريغ نم ىشملا اوعرسي :اولمري

 ةبعكلاب فئاطلا ريس :انه هب دارملاو ةياغ ىلإ ريسلا وهو .طوش عمج : طاوشألا

 . رجحلا ىلإ رجحلا نم

 . ةعبسلا نم ىلوألا :يأ : ةثالثلا

 . ةعرس نودب اوريسي :اوشمي

 . دوسألا رجحلاو ىناميلا نينكرلا نيب ام ةفاسم :يأ : نينكرلا نيب ام

 . ةعبسلا :يأ : اهلك طاوشآألا

 ملو :هلوق يف عنمي لعاف عفرلاب : وهو .مهيلع ةقفشلا :يأ :مهيلع ءاقبإلا

 : يلامجإلا حرشلا (ج)

 يف ينعي ةكم اومدق نيح .هباحصأو يب ىبنلا نأ « علن سابع نب هللا دبع ربخي

 موق مكيلع مدقي هنإ : ضعبل مهضعب نوكرشملا لاق «ةرجهلا نم عبس ةنس ةيضقلا ةرمع
 كئلوأ اودهاشيل ةورملا وحن اوسلجو « لرب يبنلاب ةتامش هولاق ,برثي ىمح مهتنهو

 ؛فاوطلا يف اولمري نأ هباحصأ رمأف كلذ ىلع هيبن هللا علطأف «مهلوق دح ىلع ءافعضلا

 لوصحل ؛ىلوألا ةثالثلا طاوشألا يف لمرلا لعجو «مهظيغتف مهتوق نوكرسشملا ىريل
 .مهب ةمحرو مهيلع ةقفش اهلك ةعبسلا طاوشألا اولمري نأ مهرمأي ملو .هب دوصقملا

 «ةبعكلاب مهراتتسال ؛كانه مهنوري ال نيكرشملا نأل ؛نينكرلا نيب ام اوشمي نأ مهرمأو

 . دمحلا هلو «نيملسملا ىلع ةقشم نودب نيكرشملا ةظاغإ تلصح اذهبو



 هم هانا

 : ثيدحلا دئاوف (د)

 نيب ام ىوس «مدقي ام لوأ فاوطلا نم ةثالثلا طاوشألا يف لمرلا هور ت1

 کا

 ةوقلا راهظإب ؛ نيكرشملا ةظاغإ دصق : هتيعورشم ببس نأ -٠؟

 ا ا

 . هتمأ ىلع می لع ىبنلا ةقفش ةقفش ٤“

 . مهب ةتامشلا راهظإو «نيملسملل نيكرشملا ةاودع ةدش -4

 . برثي ىمح مهتنهو « عورشملا فالخ ناك نإو ريغلا لوق ةياكح زاوج -1

 فق

 ؛ لمر اهيف يتلا ةثالثلا طاوشألا يف نينكرلا نيب اوشمي نأ هباحصأ رمأ يع يبنلا نأ ثيدحلا اذه يف : هيبنت )١(

 نيب ام ىتح ةثالثلا طاوشألا عيمج - عادولا ةجح يف لمر هنأ 6 مي يبنلا نع تبث امب ؛خوسنم اذه نكل

 . متيم هللا لوسر نم نيرمألا رخآ اذه نأل ؟ نينكرلا



 «هبح ماكحألا ةدمع حرش ماهفألا هيبت
 © سداسلا ثيدحلا م

 مدقي نيح « يع هللا لوسر تيأر :لاق ۰ اظ رمع نب هللا دبع نع -“۲

 ٠ طاوشأ ةثالث بخي فوطي ام لوأ دوسألا نكرلا ملتسا اذإ «ةكم

 مرسلا
 .(۱۷۲) مقر ثيدحلا يف هتمجرت تقبس ش غ رمع نب هللا دبع : يوارلا

 ؟ لمرلا هيف نوكي فاوط يأ : ثيدحلا عوضوم (أ)

 : تاملكلا حرش (ب)

 : :تريصنأ تاو

 ام لوأ دوسألا رجحلا : نكرلاب دارملاو ءههحسم :ليقو «هديب : نكرلا ملتسا

 ٠ هفوطي فاوط لوأ يأ : فوطي

 ٠ لمري :دارملاو ؛يشملا يف عرسي : بحي

 .(۲۲۱) مقر ثيدحلا حرش يف طوشلا ىنعم قبسو ؛«ةلماك : يأ : طاوشأ ةثالث

 : يلامجإلا حرشلا (ج)

 مدقي ام لوأ - فاط اذإ ٠ هي ىبنلا ىأر هنأ ءافخي رمع نب هللا دبع ربخي

 ْ E را طاوشأ ةثالثلا بخو رجحلا ملتسا -ةكم

 ظ : ثيدحلا دئاوف (د)

 ١- مدقي ام لوأ فاوطلا نم يلوألا ةثالثلا طاوشألا يف لمرلا ةيعورشم :

 ٠ ببسلا كلذب ريكذتلل لاز دق اهببس ناك نإو هتيعورشم ءاقب -؟

 ٠ دوسألا رجحلا مالتسا ةيعو رشم اا

 . (دوسألا) ب رجحلا فصو زاوج -4

 ملسمو “نال لمريو فوطي ام لوأ ةكم مدقي نيح دوسألا رجحلا مالتسا "باب “)\0۲7) مقرب يراخبلا وو ۲

 : جحلا نم لوألا فاوطلا يفو ةرمعلاو فاوطلا يف لمرلا بابحتسا :باب 1771(«2) مقرب



 تلاتلا سلا
 سس | م

 © عباسلا ثيدحلا م

 عادولا ةجح يف ياع يبنلا فاط :لاق هيت سابع نب هللا دبع نع -7"5
 . نجحمب نكرلا ملتسي ؛ريعب ىلع

 د
 ظ : يوارلا

 )١55(. مقر ثيدحلا يف هتمجرت تقبس . هيف سابع نب هللا دبع

 : ثيدحلا عوضوم (أ)

 . ريعب ىلع فاوطلا مكح

 : تاملكلا حرش (ب)

 . ديعلا دعب ةضافإلا فاوط كلذ ناكو ءاددرتم ةبعكلا ىلع راد : فاط

 تيمسو ءاهاوس هترجه دعب جحي ملو ءرشع ةنس يع هتجح : عادولا ةجح
 يماع دعب مكاقلأ ال يلعل» :لاق ثيح ؛اهيف سانلا عدو ع يبنلا نأل ؛كلذب
 . اذه

 . ةقان مأ المج ناك ءاوس لبإلا نم دحاولا وه : ريعب

 . نجحملاب دوسألا رجحلا لوانتي : نكرلا ملتسي

 عاتملا اهب لوانتيو هتلحار اهب هجويل بكارلا اهلمحي سأرلا ةينحم اصع : نجحم
 . هريغ وأ

 : يلامجإلا حرشلا (ج)

 :ريعب ىلع عادولا ةجح يف فاط سيء يبنلا نأ ٠ ةت سابع نب هللا دبع ربخي
 هتنس نم اوملعتيف ؛هودهاشيو سانلا ىلع فرشيل ؛ةضافإلا فاوط يف كلذ ناكو

EEىلع فاوطلا زاوج :باب )١777(« مقرب ملسمو ؛نجحملاب نكرلا مالتسا :باب«(167-) مقرب يراخبلا هاور  
 .بكارلل هوحنو نجحم رجحلا مالتساو هريغو ريعب



 حس 0 ماكحألا ةدمع حرش مايهفألا هنت

 هنأ لجأ نمو ء هيدي نيب نوبرضي وأ «هنع نودرطي اونوكي ملو هوشغ مهنأل ؛ هولأسيو

 هعم يذلا نجحملاب هملتسي راص ؛ هديب رجحلا مالتسا هل رسيتي ال هريعب ىلع ناك

 . هيلع همالسو هللا تاولص

 : ثيدحلا دئاوف (د)

 . ةحلصملا وأ ةجاحلل اًبكار فاوطلا زاوج - ١

 دؤي ملو ‹ هديب نكمتي مل اذإ «هوحنو اصعلاب دوسألا رجحلا مالتسا هيعورشم تيا

 . ادحأ

 . هتمأ ىلع هتقفشو كاع يبنلا قلخ لامك

 . كلذب ذؤي مل اذإ دجسملا ىلإ رهاطلا ناويحلا لاخدإ زاوج - 5

 . هثورو ريعبلا لوب ةراهط -6
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 دج ( نر س ج ا ثلاشل هما

 ه نماثلا ثيدحلا م

 الإ تيبلا نم ملتسي مسرب ىبنلا رأ مل :لاق « غب رمع نب هللا دبع نع -14

 نانا کرا

 2 اا
 : يوارلا

 .(۱۷۲) مقر ثيدحلا يف هتمجرت تقبس . نبض رمع نب هللا دبع

 . ةبعكلا ناكرأ مالتسا مكح : ثيدحلا عوضوم (أ)

 : تاملكلا حرش (ب)

 . رصبأ مل : رآ مل

 . ةبعكلا يأ : تيبلا

 . نيبناحلا : نينكرلا

 .يقرشلا بونجلا نم دوسألا رجحلا : امهو :نميلا ةهج نم نيذللا : نييناميلا

 .يبرغلاو يماشلا نانكرلا :امهلباقم يفو «يبرغلا بونجلا نم يناميلا نكرلاو

 .اهنم ىبرغلا ىف : ىناثلاو .دوسألا رجحلا ىلي .ةبعكلل ىقرشلا لامشلا ىف :لوألاف

 .a ۰ ۰ نال وكا مو

 يكمل تلال
 هنأ ياع يبنلا لاعفأب ةيانع سانلا دشأ نم وهو ءاثتيف رمع نب هللا دبع ربخي

 نيذللا «يناميلا نكرلاو .دوسألا رجحلا ىوس ةبعكلا نم ملتسي يع يبنلا ري مل

 كلذ يف ةمكحلاو «يبرغلاو يماشلا نكرلا ملتسي ملو «نييناميلا نينكرلاب امهنع ربع

 -مالسلا هيلع- ليلخلا ميهاربإ اهانب ىتلا ةبعكلا دعاوق نم اسيل امهنأ :ملعأ هللاو

 نم هيف جرخف .رجحلا اهنم اومطحف ةقفنلا مهب ترصق اهونب امل اشيرق نأل كلذو

 . فصنو عرذأ ةتس وحن ةبعكلا

 :باب )۱۲١۷( مقرب ملسمو «نييناميلا نينكرلا الإ ملتسي مل نم :باب )١917١(: مقرب يراخبلا هاور - ۴

 . نيرخآلا نينكرلا نود فاوطلا يف نييناميلا نينكرلا مالتسا بابحتسا



 ماسكحألا ةدمع حرش ماسيفألا هزت س ےک

 : ثيدحلا دئاوف (د)

 ١- تيبلاب فاوطلا يف «يناميلا نكرلاو .دوسألا رجحلا مالتسا ةيعورشم .

 نينكرلا ىوس «اهناردج وأ ءةبعكلا ناكرأ نم ءيش مالتسا عرشي ال هنأ -؟

 . نييناميلا

 دجو اذإف .تاكورتملا يف كلذك نوكت لاعفألا يف نوكت امك : ةنسلا نأ -۴۳

 . هكرت ةنسلا نأ ىلع اذه لد «لعفي ملف مي يبنلا دهع يف لعفلا ببس

 قرف



 تئاغثلا سلا

 5 - تس
 س عتمتلا باب ا

 قلعتي ام :اهنم رومأ ىلع قلطي عرشلا يفو «ةعتملا هب ام لعف : ةغللا يف عتمتلا

 لحيو ٠ جحا رهشأ يف ةرمعلاب مرحي نأ : وهو بابلا اذهب دارملا وهو «كسنلاب

 مه لوألا ثيدحلا م

 ‹ ةعتملا نع سابع نبا تلأس : غ دو نصت ا نأ نود

 ٠ مد يف كرش وأ «ةاش وأ «ةرقب وأ «روزج هيف :لاقف ‹ يدهلا نع هتلأسو ‹ اهب ىنرمأف

 ةعتمو روربم حح : يداني اًناسنإ نأك مانملا ىف تيأرف تمنف ءاهوهرك سان ناكو : لاق

 وسا
 : يوارلا

 يعبات - ىلاعت هللا همحر- يعبضلا نارمع نب رصن ةرمجوبأ : وه : ةرمج وبأ

 لزن تبث ةقث : وهو « ريثك قلخ هنع ىورو « ةباحصلا نم ةعامج نم عمس « روهشم

 . اهفيرعت قبسو « جحلا ةعتم مكح نع يأ : ةعتملا نع

 )١( لاوش : جحلا رهشأ ٠ ةجحلا وذو ءةدعقلا وذو ۰

 يي باب «(1707) مقرب يراخبلا هاور ح06

 :ةرقبلا] «مارحلا دجسملا يرضاح هلهأ نكي مل نمل كلذ ةلماك ةرشع كلت متعجر اذإ ةعبسو جحا يف ماي ةئال
 . جحلا رهشأ ىف ةرمعلا زاوج : باب )١747(« مقرب ملسمو ٦



 - m0 ماكحألا ةدمع حرش ماهفألا هنت
 . اهلعفأ نأ ينم بلط : اهب ينرمأ

 : ىلاعت هلوق يف « عتمتملا ىلع هللا بجوأ يذلا يدهلا : يأ : يدهلا نع

 ؛ ايده يمس « 115*:ةرقبلإ € يدهّلا نم رسيتسا امف جحْلا ىَلِإ ةرمعلاب عتمت نمل

 . ةيدهلاك : هل لوذبملا ىلإ ببحتلاو برقتلل لوذبم هنأل

 ىلع دوعي ريمضلاف « يدهلا نع هباوج يف سابع نبا لاق : يأ : هيف لاقف

 . ةعتملا : يأ ٠ اهيف لاقف : يراخبلا حيحص ىفو ٠ يدهلا

 . ىثنأ مأ ناك ركذ ريعب :روزج

 . ةرقبلا عبس وأ « ةندبلا عبس : هب دارملاو « هيف كارتشا : مد يف كرش

 . كَم ريبزلا نب هللا دبعو « نامثعو « رمع : مهنم « ةعامج :سان

 . جحلا ىف ةعتملا اوهرك :اهوهرك

 ٠ لاقف يمانم يف تآ ىناتأف : ةياور يفو « توصي : يداني

 ٠ فوذحم أدتبم ربخ : وهف ٠ جح كجح : يأ : جح

 ٠ عرشلل قفاوم : روربم

 . ىلاعت هللا دنع ةيضرم : ةلبقتم

 ٠ يمانم ىف تيأر امب هتربخأف : هتندحف

 ٠ لجأو مظعأ هللا : ربكأ هللا

 ٠ ةنس هذه : يأ «فوذحم ًادتبمل ربخ : يهو ةعيرشو ةقيرط : ةنس

 . هدالوأ ربكأ مساقلاو « يم يبنلا ةينك : مساقلا يبأ

 : يلامجإلا حرشلا (ج)

 نبا هللا دبع لأس هنأ نيعباتلا نم وهو «يعبضلا نارمع نب رصن ةرمج وبأ ربخي
 نبا هرمأف «كلذ نع سان هاهنف عتمت ناك هنأل كلذو «جحلا ىف ةعتملا مكح نع سابع

 هنأب سابع نبا هباجأف ؟ةعتملا يف هللا هبجوأ يذلا يدهلا نع رصن هلأسف «ةعتملاب سابع
 8ع هاو 5 ع 2 .٠ عاام ع

 وأ ريعب نم عبس) “مد يف كرشوأ «ةأش وأ «ةرقب وأ © ريعب ٠ ءايشأ ةعبراأ نم دحاو



 ر ۳۹ کک س

 ؛ةعتملا ةرمع ىلع سانلا رصتقي الثل كلذو ؛ةعتملا اوهرك سان ناكو :رصن لاق ,(ةرقب

 يف رصن هآر اب هيت سابع نبا ىوتف ىلاعت هللا ديأف ,ماعلا ةيقب يف تيبلا رامع لقيف

 ربكف كلذب سابع نبا ربخأف ,ةلبقتم ةعتمو .روربم جح :لاقف .تآ هاتأ ثيح «همانم

 . مو يبنلا ةنس هذه نأ ربخأو ءايؤرلا هذه نم اًبجعتو احرف

 : ثيدحلا دئاوف (د)

 .جحلا ىلإ ةرمعلاب عتمتلا ةيعورشم ١-

 . يدهلا قسي مل نم لك هب رمأ هنأل ؛ مو ىبنلا ةنس هنأ -؟

 وأ ريعب عبس وأ ,ةاش وأ ةرقب وأ ءريعب :عتمتلا ىف بجاولا يدهلا نأ +

 .ةرقب

 .هل نيفلاخملا دوجو عم ةنسلا ةقفاومب ىتفأ ثيح ؛ بن سابع نبا ةليضف - ٤

 . هراكنإ وأ عقاولاب حرفلل ناك ءاوس :بجعتلا دنع ريبكتلا -ه

 . ةنسلل ةديؤملا ايؤرلاب حرفلا -5

 . قحلا ةباصإب حرفلا -۷

 . اهب هئادن نود هنع ربخلا ماقم يف يو يبنلا ةينكت زاوج ~۸

 . ملعلا رشن ىلع فلسلا صرح -4
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 ماكحألا ةدمع حرش مايقألا هبيذت

  e eيناثلا ®

 ةجح ىف « ا هللا لوسر عتمت : لاق اغ رمع نب هللا دبع نع -<7

 هللا لوسر أدبو « ةفيلحلا يذ نم يدهلا هعم قاسف .ىدهأو .جحلا ىلإ ةرمعلاب عادولا

 لهأف « مكي هللا لوسر عم سانلا عتمتف . جحلاب لهأ مث «ةرمعلاب لهأف مدي

 مهنمو «ةفيلحلا يذ نم يدهلا قاسف ىدهأ نم سانلا نم ناكف « جحلا ىلإ ةرمعلاب

 ال هنإف ىدهأ مكنم ناك نم» : سانلل لاق ةكم مكي هللا لوسر مدق املف .دهي مل نم

 «تيبلاب فطيلف ىدهأ نكي مل نمو .هجتح يضقي ىتح هنم مرح ءيش نم لحي

 ىلع مدلا بوجو : باب «(۱۲۲۷) مقرب ملسمو ,هعم ندبلا قاس نم :باب )3٠١5(. مقرب يراخبلا هاور 5

 . هلهأ ىلإ عجر اذإ ةعبسو جحلا ىف : مايأ ةثالث موص همزل همدع اذإ هنأو ,عتمتملا

 . ةضافإلا فاوط وهو .ةكم مدق نيح فاطف : هلوق

 اذإ امأو .ءاسنلا ءطو ىتح مارحإلاب مرح ام لك هل لحي هدعب نمو ةرايزلا فاوط : هل لاقي يذلا وهو : يناعنصلا لاق

 اذه اهدافأ يتلا بادآلاو ننسلا نم لمجلا هذهف ,ءاسنلا ادع ام هل لحي هنإف فاوطلا اذه فطي ملو ةبقعلا ةرمج ىمر

 ١ مالسلا لبس . ليلا ثيدحا اذه هيلع لد امن ريثك يفو جملا لامعأ ةيفيك نبت م هلاعفأ نم ليلحلا ثيدحلا

ETD) 

 :هللا همحر ميقلا نبا كلذ ركذ امك ءاعدلل فقاوم ةتس ملي. هتجح تنمضت دقف

 . افصلا ىلع : لوألا فقوملا

 ىتح هيلع ىقر مث . هب هللا أدب اج ًأدبأ ۸: ةرقبلا| € هللا رئاعش نم ةورملاو افصلا نه : أرقف امصلا نم برق دقف

 ىلع وهو دمحلا هلو كلملا هل. هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال» : لاقو ,هربكو هللا دحوف «ةلبقلا لبقتساف «تيبلا ىأر

 . كلذ نيب اعد مث ا هدحو بازحألا مزهو .هدبع رصنو .هدعو زجنأ .هدحو هللا الإ هلإ ال ,ريدق ءيش لك

 امك لعفو «هدحوو هللا ربكو «تيبلا لبقتساو ءاهيلع ىقر ءةورملا ىلإ لصو اذإ ملر ناكو . ةورملا ىلع : ىناغلاو

 .افصلا ىلع لعف
 ,ةفرع موي ءاعد ءاعدلا لضفأل : لاق ميلي هللا لوسر نأ ءزيرك نب هللا ديبع نب ةحلط نعف ,ةفرعب : ثلاثلاو

 ءيش لك ىلع وهو دمحلا هلو كلملا هل هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال : ىلبق نم نويبنلاو انأ تلق ام لضفأو
 .٠ )۷-۸ /6) 6 ةحيحصلال يف ينابلألا هححصو ,(701/4) يذمرتلاو «(477 )١/ « أطوملا» ىف كلام هجرخأ .« ريدق
 ريكا ٠ عرضتلاو ءاعدلا يف ذخأو «ةلبقلا لبقتساف «مارحلا رعشملا دنع هققوم ىتأ امدنع . ةفلدزمب : عبارلاو
 :يفتلا عولط لبق كلذو « دج رفسأ ىتح «زكذلاو «ليلهتلاو

 ءاعد اعدو هيدي عفر من« ةلبقلا لبقتسم ماقف «لهسأ ىتح اهمامأ ةرمجلا ىلع مدقت . ىلوألا ةرمجلا دنع : سماخلاو

 . جحلا يف (754 /) يراخبلا هجرخأ .ةرقبلا ةروس ردقب ًاليوط

 . ةيناثلا ةرمحلا دنع : سداسلاو

 وعدي هيدي اًعفار ةلبقلا لبقتسم فقوف .يداولا يلي امم راسيلا تاذ ردحنا مث .كلذك اهامرف .ىطسولا ةرمجلا ىتأو

 . قباسلا جيرختلا سفن . لوألا هفوقو نم اًبيرق



Rkڪڪ  

 مصيلف ايده دجي مل نمف «دهيلو «جحل اب لهيل مث .للحيلو .رصقيلو «ةورملاو افصلابو
 .ةكم مدق نيح ميني هللا لوسر فاطف «هلهأ ىلإ عجر اذإ ةعبسو .جحلا يف مايأ ةثالث
 نيح عكرو «ةعبرأ ىشمو « عبسلا نم فاوطأ ةثالث بخ مث .ءيش لوأ نكرلا ملتساو

 افصلاب فاطو افصلا ىتأف فرصناو ملس مث .نيتعكر ماقملا دنع تيبلاب هفاوط ىضق

 هيده رحنو «هجح ىضق ىتح هنم مرح ءيش نم للحي مل مث ,فاوطأ ةعبس ةورملاو

 ل ل ل يل ا .رحنلا موي
 . سانلا نم يدهلا قاسو ىدهأ نم مر هللا لوسر

 مي
 . (179/7) مقر ثيدحلا يف هتمجرت تقبس . إف رمع نب هللا دبع : يوارلا

 اع فل « ةرمعلا لآ ححلا خسف مكح :ثيدحلا عوضوم ()

 : تاملكلا حرش (ب)

 . امهنيب نرق ثيح ؛دحاو رفس ىف جحلاو ةرمعلاب ىتأ : يع هللا لوسر عتم

 . (۲۲۳) مقر ثيدحلا حرش يف اهنايب قبس : عادولا ةجح

 . ححلا ىلإ ةمومضم ةرمعلاب : يأ : جحلا ىلإ ةرمعلاب

 . يدهلاب یتا : ىدهأ

 اج .ةئامب هلمكو .ًريعب نيتسو ةثالث ناكو «هعم هبحطصا : يدهلا هعم قاسف

 .٠ ةكم ىلإ نميلا نم يلع هب مدق
 )۲١۷(. مقر ثيدحلا حرش يف اهنايب قبسو « ةنيدملا لهأ تاقيم : ةفيلحلا يذ .

 ( . اهب ةيبلتلاب هتوص عفر : ةرمعلاب لهأف

 eT لوقيف «ةرمعلا دعب هب ةيبلتلاب هتوص عفر : جحلاب لهأ مث

 | | . مهضعب : يأ : سانلا عتمتف
 . عيل ةباحصلا نم ىنغلا ووذو ءرمعو .ركب وبأ : يدهلاب ىتأ نم : ىدهأ نم

 . ةكم لصو :يأ :مدق املف . يدهب تأي مل نم : دهي مل نم



 ماكحألا ةدمع حرش مايقألا هنت
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 مارحإلا تاروظحم نم روظحم نم :يأ : ءيش نم

 . هيلع مرح : يآ : هنم مرح

 . ةبعكلاب :يأ : تيبلاب . للحتلا هب لصحي ام لعفب ؛هجح متي : هجح ىضقي

 ( . ىعسملا ةيادب يف فورعملا لبجلا لفسأ :يأ : افصلا

 امهب فاوطلاب دارملاو ,ىعسملا ةياهن يف فورعملا لبجلا لفسأ :يأ : ةورملاو

 . رمألل ماللاو ءهسأر رعش فارطأ صقيلو : رصقيلو . امهنيب ددرتلا

 . رمألل ماللاو ,همارحإ نم جرخيلو :يأ : للحيلو

 . رمألل ماللاو ,ةيبلتلاب توصلا عفر : لالهإلاو ؛مرحيل مث ا : لهيل مث

 . رمألل ماللاو «عتمتلا لجأ نم ايده حبذيلو : دهيلو

 . بلطلا دعب كردي مل : دجي مل

 عبس وأ «ةاش وأ «ةرقب وأ ,ةندب نم .ىلاعت هللا ىلإ هب برقتي احبذ :يأ : ايده

 . ةرقب عبس وأ «ةندب

 مايأ رخآ اهرخآو .ةرمعلاب مرحي نأ نيح نم اهلوأو ملا :ىأ : جحا يف

 . هتماقإ ناكم :يأ : هلهأ ىلإ :.:نيربشتلا

 . دوسألا رجحلا :يأ : نكرلا E ا

 ا عملا: ىح . هلمع ءيش لوأ يأ : ءيش لو

 . هنم غرفو هفاوط متأ : هفاوط ىضق

 هيلع موقي -مالسلا هيلع - ميهاربإ ناك رجح :وهو ,ميهاربإ ماقم یا : ماقملا

 . ءانبلا عفترا نيح ةبعكلا ىنبي وهو

 لغ رتو هد  نيعسو قالت ا ا ا ناكو .«هادهأ ام :يأ : هيده

 1 ةجحلا يذ نم رشاعلا مويلا :يأ : رحنلا موي . يقابلا بلاط ىبأ نبا

 . ةضافإلا فاوط . ىمسيو جحا فاوط أ : تيبلاب فاطف

 . مارحإلا تاروظحم نم روظحم لك نم :يأ : ءيش لك نم

 . (لعف) : هلوق لعاف عفر لحم يف لوصوم مسا نم : ىدهأ نم



 تلاتلا سسس لا

 : يلامجإلا حرشلا (ج)

eهعم نمو عادولا ةجح « ميا يبنلا جح ةيفيك نع « اات » 

 أدبيف ءامهب يبلي ناك «دحاو رفس يف جحلاو ةرمعلا نيب عمجف عتع ی هنأ ربخیف

 لهأ تاقيم ةفيلحلا يذ نم هعم يدهلا قاسو ءاجحو ةرمع كيبل : لوقي ةرمعلا ركذب
 . جحلا ىلإ ةرمعلاب سانلا نم عتمت نم عتمتو ٠ هرئاعشل اراهظإو ىلاعت هلل اميظعت ؛ ةنيدملا

 نم هدي يبنلا رمأ ةكم ىلإ اولصو املف ءدهي مل نم مهنمو ؛ ىدهأ نم : مهنم ناكو

 نأ يده هعم نكي مل نم رمأو « هجح يضقي ىتح همارحإ نم لحي الآ يده هعم ناك
 دنع جحلاب مرحي مث « همارحإ نم لحيو هسأر رعش رصقيو ةورملاو افصلابو تيبلاب فوطي

 ةعبسو ةجحلا يف مايأ ةثالث ماص دجي مل نإف هل رسيت نإ عتمتلل ايده حبذيو هيلإ جورخلا
 ًادبف «تيبلا ىلإ لصو نيح مودقلا فاوط ع هللا لوسر فاط مث « هلهأ ىلإ عجر اذإ
 ةيقابلا ةعبرألا ىشمو فاوطلا نم اهلك ةثالثلا طاوشألا لمر مث « هملتساف دوسألا رجحلاب

 افصلا نيب ىعسف فرصنا مث « ميهاربإ ماقم دنع نيتعكر ىلص فاوطلا نم غرف املف

 ىتح يدهلا قاس دق هنأل ؛ همارحإ نم لحي ملو < « فصلاب اًندتبم : طاوشأ ةعبس ةورملاو

 نم لحو جحلا فاوط فاطف ةكم ىلإ ضافأ مث ء«رحنلا موي هيده رحنو هجح ىضف
 ءمودقلا فاوط دعب ىعس دق هنأل ؛ةورملاو افصلا نيب عسي ملو ٠ تاروظحملا عيمج

 . سانلا نم يدهلا قاس نم عيمج هلك كلذ يف هب ىدتقاو

 : ثيدحلا دئاوف (د)

 اًعتمت ىمسي ححلاو ةرمعلا نيب نارقلا نأ ١-

 . تاقيملا نم يدهلا قوس ةيعورشم 1

 . ةيبلتلاب توصلا عفر ةيعورشم -"
 . ةرمع وأ جح نم هب مرحأ ام نالعإ ةيعورشم

 0065 : لوقيف جحلا ىلع ة ةرمعلا ركذ نراقلا ميدقت ةيعورشم 8

 هرحني ىتح همارحإ ىلع ءاقبلا همزل يدهلا قاس نم نأ < أ
 . رحنلا موي وه يدهلا رحن تقو لوأ نأ ۷
 . اًعتمتم ريصيل ؛يدهلا قسي مل نمل ةرمعلا ىلإ جحلا خسف ةيعورشم “۸



 ماكحألا ةدمع حرش ماهفألا هيت 1 ] حصص
 ا -

 لهيل مث» . ماعلا كلذ نم ةرمعلا ىلإ هخسف نم ىلع جحلا بوجو -4

 . حح اب

 ةعبسو جحا يف .مايأ ةثالث ماص دجيي مل نإف ‹ عتمتملا ىلع يدهلا بوجو ٠-

 . هلهأ ىلإ عجر اذإ

 . ةعبسلاو ةثالثلا مايألا مايص يف عباتتلا طرتشي ال هنأ ١١-

 ش جحا يف هقلحل رعشلا رفوتيل ؛ لضفأ عتمتملل ةرمعلا يف ريصقتلا نأ ١-

 . امرحم ةكم مدق نمل فاوطلاب ةردابملا ةيعورشم ١-

 بابلا يلي امم هنود ادب نإف ءهدوسأللا رجحلاب فاوطلا ىف ةءادبلا ةيعورشم - ٤

 ظ ۰ .. ظوشلاب نقع ل
 . فاوطلا ءادتبا دنع دوسآلا رجحلا مالتسا ةيعورشم -6

 مدقي ام لوأ فاوطلا نم ىلوألا ةثالشلا طاوشألا يف لمرلا ةيعورشم -5

 نوف
 نوكت نأ ىلوآلاو « ميهاربإ ماقم دنع فاوطلا دعب نيتعكر ةالص ةيسعورشم - ١

 . ةورملاو امصلا نيب ىعسلا ةيعورشم ١-

 ا ةيعورشم -4

 : افا م لاو فا لا نف ذلك نأ =

 E E نوك عورشملا نأ ١-

 ٤ رحنلا موي نوكي نأ جحلا فاوط يف عورشملا نأ -5

 . اعيمج هجحو هترمعل دحاو ىعسو دحاو فاوط هيفكي نراقلا نأ -77

 . هأرجأ مودقلا فاوط دعب ىعس اذإ نراقلا نأ -754 ٠

 . ةضافإلا فاوطب الإ لماكلا للحتلا للحتي ال هنأ -6

 : هنت (ه)

 خسن يف اذك « جحلا ىلإ ةرمعلاب لهأف مي هللا لوسر عم سانلا عتمتف : هلوق

 الو «ملسم الو يراخبلا حيحص يف «لهأف» : ةملك دجن ملو «انيديأب يتلا ةدمعلا

 ٠ نيلقانلا نم ةدئاز وأ ملق ةقبس اهلعلف ءاهل ىنعم الو انيأر اميف امهنع لقن اميف



 ثيلافثلا ج |

 مه ثلاثلا ثيدحلا م

 يسر تدبل ينإ» : لاقف ؟ كترمع نم تنأ لحت ملو ةرمعلا نم اولح سانلا

 . (رحنأ ىتح لحأ الف ىيده تدلقو

 رثإ ؛ ةرجهلا نم ثالث ةنس اهنع ىفوتف اهجوز عم ترجاهو « نينس سمح وحنب
 لعج . لضفو: يأر تاذ تناكو ٠ مدي هللا لوسر اهجوزتف . دحأ ىف هتباصأ ةحارج

 . ملعأ
 : ثيدحلا عوضوم ()

 بجعتلل ماهفتسالاو « لاح امو .رمأ ام :؟ نأش ام

 . مهنم يدهلا قسي مل نم : دارملاو « مارحإلا نم اوجرخ :اولح

 اهبو « ماهفتسالا يف ةلخاد : يهف (اولح) : اهلوق ىلع ةفوطعم ةلمجلا : لحن ملو

 . مب يبنلا لحي ملو سانلا لح ثيح ؛ بجعتلا متي

 | يبل نأ تنظ اسهلعل وأ جلاب اهتنرسق يتلا كترمسع نم: 6 كترمع نم

 ٠ 0 0 لا ةرمع همارحإ لعج م

 : یھ ههنا مل و ا خسفو جحلاب دارفإلاو نارقإلاو عتمتلا : باب.( 0) مقرب يراخبلا هاور--۷
 1 درفملا ا ل ورا وم نأ نايب: باب )1۲۲۹) هوو مس

 ١ ا
: 



 ماسكحألا ةدمع حرش مايفألا هيينت
E ~~ 

 هضعب قزلي : يأ «هدبلي ام هيلع تعضو «يسأر رعش :يأ : يسأر تدبل

 ورو .عمص نم صعب

 يف ةدالق اهنولعجي برق ناذأو «ةيلاب لاعن: يهو ءدئالقلا تعضو : تدلق

 ( ٠ هيلع ةمالع 2« يدهلا قنع

 «ىلاعت هللا ىلإ اًبرقت ؛ديعلا موي يف حبذيل ؟ ماعنألا ةميهب نم هتيدهأ ام : ييده

 . ةئاملا ةيقبب يلع ىتأو ٠هعم اهب ىتأ ًاريعب نيتسو ةثالث ناكو

 . ديعلا موي ييده رحنأ : يأ : رحنأ

 : يلامجإلا حرشلا (ج)

 ؛هسأر دبلو ؛هدلقو ةفيلحلا يذ نم عادولا ةجح يف هعم يدهلا ياع يبنلا قاس

 ال ثيح ؛اموي رشع ةسمخ وحن ىلإ يدهلا هقوس لجأ نم رخأتيس هلح نأ هملعل

 نأ هباحصأ نم يدهلا قسي مل نم رمأ ةكم مدق الو «ديعلا موي هرحن اذإ الإ لحي

 هم هللا لوسر يقبو اولحف «نيعتمتم اوريصيل ؛اهنم اولحيو «ةرمع مهمارحإ اولعجي

 «ببسلا ملعت مل هن ةصفح نينمؤملا مأ نأكو ءيدهلا مهقوسل اولحي مل ليلق رفنو

 «مهترمع نم سانلا لح اذامل ميم ىبنلا تلأس اهنأ هش ربخت ثيدحلا اذه يفو

 نم لحي الف «هيده دلقو ءهسأر دبل دق هنأ يع اهل نيبف ؟همارحإ ىلع وه ىقبو

 :ديعلا موي هيده رحني ىتح ر

 : ثيدحلا دئاوف (د)

 ١- ملعلا ىلع # ةباحصلا صرح ٠
 و اال يبنلا عم اوجح نيذلا ةباحصلا رثكأ نأ -"

 هيف مكارتت الغل اوا ن ارام ناك اا ار لا اا ةيعورفم ۳

 ٠ اهب ىذأتيف خاسوألا

 . ىلاعت هللا رئاعشل اراهظإ ؛يدهلا ديلقت ةيعورشم - 4

 ٠ رحني ىتح للحتلا نم عنام يدهلا قوس نأ °

 ٠ ةبجاولا ةرمعلا نع ئزجتف ةيقيقح ةرمع نراقلا ةرمع نأ -5



 تئاشلا سلا

 © عبارلا ثيدحما و

 اهانلعفف «هللا باتك ىف ةعتملا ةيآ تلزنأ :لاق هذ نيصح نب نارمع نع -

 لجر لاقف .تام ىتح اهنع هني ملو .اهمرحي نآرق لزني ملو « ميو هللا لوسر عم

 0“ يح نإ نافع يراخبلا لاق

 مل مث مو هللا لوسر اهب انرمأو .جحلا ةعتم : ی .يةعتملا ةنآ تلر : ملسملو

 . تام ىتح ی٤ هللا لوسر اهنع هني ملو .جحلا ةعتم ةيآ خسنت ةيآ لزنت

 . هانعمب امهلو

 ازغو ربيخ ماع ملسأ غب يعازخلا ديبع نب نيصح نب نارمع : وه : يوارلا

 ةباحصلا ءالسضف نم ناك .حتفلا ماع هعازجخ هيار بحاص ناكو .تاوزغ ةذع

 ملف ءةنتفلا لزتعاو اهيف نكسف .اهلهأ ملعيل ؛ةرصبلا ىلإ هوب رمع ةثعب .مهئاهقفو

 1 نيسمخو نيتنثا ةنس ةرصبلا يف تام ‹ لتاقي

 خسني مل هنأو جحلا ىلإ ةرمعلاب . هلا مكح

 .(۱۷۰) مقر ثيدحلا حرش ىف هتمجرت تقبسو . باطخلا نبا وه :رمع

 ( . ىلاعت هللا لزنأ :يأ : تلزنآ

 عتمت نمفإ» :ىلاعت هلوق : يهو .جحلا ةعتم ركذ اهيف يتلا ةيآلا :يأ : ةعتملا ةيآ

 .(057:ةرقبلا» «يدهلا نم رسيتسا امف جحلا ىلإ ةرمعلاب

 . عتمتلا زاوج :باب )۱۲۲١(« مقرب ملسمو «جحلا ىلإ ةرمعلاب عتمت نمف :باب ,(5555) مقرب يراخبلا هاور- ۸
 نم ءىش ىف اذه رأ مل :حتفلا يف رجح نبا لاق نكل ءاضيأ يديمحلا نع هاكح يراخبلا نع فلؤملا هلقن ام )١(

 . كلذ ىف يديمحلا ةدمع وهف «كلذك يراخبلا نع ىليعامسإلا هلقن نكل .يراخبلا نم انل تلصتا يتلا قرطلا



 سسس اا = ماسكحألا ةدمع حرش مايشألا هسينت
 يف بوتكم هنأل ؛كلذب يمس «نآرقلا وهو « هللا بوتكم : يأ : هللا باتك يف

 . همالك هنآل ؛هللا ىلإ فيضأو ,فحاصملا ىف بتكي هنأل وأ .ظوفحملا حوللا

 ثيح اهتيعورشم توبث ديكأت ةلمحلا هذه نم ضرغلاو ةعتملا: يأ :اهانلعفف

 : هتيعمو هتبحص يف: يأ : هللا لوسر عم

 . اهنم عنمي : اهمرحي

 . بلاطملا نود نمم كرتلا بلط : يهنلاو . ماب يبنلا : يأ : هني مل

 ملو اهمرحي نآرق لزني مل» : نيتلمجلا نيتاه نم ضرغلاو .ةعتملا نع : يأ : اهنع
 . خسني مل قاب ةعتملا مكح نأ نايب «تام ىتح اهنع هني

 وأ «ماقملا اذه يف همسا ركذل ةيهارك هافخأو «لاجرلا نم دحاو : يأ : لجر

 . لاجرلا نم ًالجر هنوك :وهو يعرشلا مكحلا رييغت هب كلمب ال يذلا بقللا ىلإ ةراشإ

 . ليلدلا نم درجملا هرظنب : هيأرب

 . اهنع ىهنلا وهو .لوقلا نم دارأ ام : يأ : ءاش ام

 نب نارمع كلذ لئاقو «ثيدحلا يف يفخملا لجرلا نييعت يف :يأ : لاقي

 جحلاب مرحي مث ءاهنم لحيو « جحلا رهشأ يف ةرمعلاب مرحي نأ: يأ : جحلا ةعتم

 . هماع نم

 . مكحلا عفرت : خسنت

 : يلامجإلا حرشلا (ج)

 ةنسو ىلاعت هللا باتك يف ةتباث جحلا ةعشم نأ ءا نيصح نب نارمع ررقي

 د و ا ىلاقالإ ن1 تيب كت .ةلرسر
 ملو « هظافلأ ضعب يف ملسم ةياور هديفت امك ءاهب مهرمأ لب مهرقأف ديم يبنلا
 نينمؤملا ريمأ ىأر ىتح « مك هلوسر ةنس يف الو ىلاعت هللا باتك يف اهمكح خسني



a 04۹هك مس  

 ؛رخآ رفس يف اوجحيو رفس يف سانلا رمتعيل ؛اهنع يهنلا نم ىأر ام ٠هين رمع

 . ماعلا لوط يون ارلات مارحلا دجسملا رمعيو مهباوث رثكيف

 : ثيدحلا دئاوف (د)

 ١- مع هلوسر ةنسو ىلاعت هللا باتكب جحلا ةعتم ةيعورشم .

 . خسني مل مكحلا اذه نا 3

 ةنسلا نألو ؟“تام ىتح اهنع هني ملو : هلوقل ؛ ةنسلاب نآرقلا خسن زاوج “۳

 . ما ىبنلا ةافو دعب خسن الف «ةنسلاو باتكلا ريغب خسن ال نأ -5

 . قولخم ريغ لزنم آرقلا نأ -6

 ٦ .هتلزتم تناك اي ةنسلا ضراع نم ىلع راكنإلا .

 . لضفلا يوذ مارتحاو قحلا نايب نيب عمجلا يف « قي ةباحصلا ةريس نسح -ا/

OO 



 ~~ ماكحألا ةدمع حرش ماسيفألا بينت

 ۾ يدهلا باب ۾

 هلصأو «ءارقفلا ىلإ اًناسحإو .ىلاعت هللا ىلإ ابرقت ؛مرحلا يف حبذي ام : يدهلا

 . اددوتو اًببحت لذبي ام : يهو .ةيدهلا نم

 : عاونأ ةثالث يدهلاو

 . نارقلاو ةعتملا يدهك : كسنلا لجأ نم بجاو ()

 وأ ءروظحم لعفل بجاولا يدهلاك : كسنلاب لالخإلا لجأ نم بجاو (ب)

 . عوطت (ج) . كسنلا يف بجاو كرت

 © لوألا ثيدحلا ۾

 مث «يديب كو هلا لوسر ېده دئالق تلتف :تلاق .هښن ةشئاع نع -48

 هيلع مرح امف ةنيدملاب ماقأو ,تيبلا ىلإ اهب ثعب مث “""اهتدلق وأ اهدلقو اهرعشأ

 . الالح هل ناك ءىش

 .(۱۷۸) مقر ثيدحلا ىف اهتمجرت تقبس . اهن ةشئاع نينمؤملا مأ : ىوارلا

 . هيلع بترتي امو يدهلا ثعب مكح : ثيدحلا عوضوم ()

 . لبحلا يل ماكحإ لتفلا : تلتف

 عطق يدهلا قانعأب نوقلعي اوناكو .قنعلاب قلعتي ام : يهو ,ةدالق عمج : دئالق

 . هيلع ةمالع برقلا ناذآو لاعنلا

 يدهلا مدي. يبنلا دلق : يوي روسملا نع ةورع لاقو ءندبلا راعشإ :باب )2١717(. مقرب يراخبلا هاور -4
 هديلقت بابحتساو .هسفنب باهذلا ديري ال نمل مرحلا ىلإ يدهلا ثعب بابحتسا :باب )١7771(, مقرب ملسمو «هرعشأو

 كلذب ءىش هيلع مرحي الو امرحم ريصي ال هثعاب نأو ,هدئالق لتفو

 )١( يبنلا : يأ «اهدلقو» اهرثكأ يفو كشلاب يراخبلا تاياور ضعب يف اذكه «اهتدلق وأ اهدلقو» ةلمج 200

 ملعأ هللاو . دئالقلا لتف ىوس نإ ةشئاع نم نكي ملف اذه ىلعو «هيديب اهدلقو» اهضعب ىفو كش نودب



 ثلاتثلا سس اا

 ريمضلا داعأو «مدلا ليسي ىتح ًالوط ايادهلا : يأ اهمانس ةحفص قش : اهرعشأ

 . هانعع هنأآل ؛ عمجلا ةغيصب ٠ يدهلا ىلإ

 . اهقنع يف ةدالقلا عضو : اهدلق

 . ةاورلا دحأ نم كشلل وأ : اهتدلق وأ

 عست ةنس سانلاب جح نيح «هب ركب يبأ عم كلذ ناكو ءاهب لسرأ : اهب ثعب
 . ةرجهلا نم

 . ةكم :دارملاو «ةبعكلا ىلإ : تيبلا ىلإ

 . مارحإلا تاروظحم نم: يأ :ءيش هيلع مرح

 : يلامجإلا حرشلا (ج)

 مرحلا ىلإ يدهب ثعب نم نأ ىري « اشن سابع نبا : مهنمو فلسلا ضعب ناك

 مأ ربخت ثيدحلا اذه يفو «هلحم يدهلا غلبي ىتح مرحملا ىلع مرحي ام هيلع مرح
 وأ ءاهدلقتو ءاهديب مدَيَم يبنلا يده دئالق لتفت تناك اهنأ عشب ةشئاع نينمؤملا

 ءىش هيلع مرحي ال ًالالح ةنيدملا يف ىقبيو «ةكم ىلإ اهلسري مث « يع يبنلا اهدلقي

 . مارحإلا تاروظحم نم

 : ثيدحلا دئاوف (د)

 ١ - ةكم ىلإ يدهلا ثعب ةيعورشم .

 . يدهلا ديلقت ةيعورشم -؟

 . لبإلاو رقبلاك : مانسلا تاوذ نم ناك اذإ هراعشإ ةيعورشم -1

 | . ةحلصملل ناويحلا ملؤي ام لعف زاوج -4

 . مارحإلا تاروظحم نم اًئيش مرحي ال يدهلا ثعب نأ -8

 ١- ىلاعت هللا رئاعشل هميظعتو نيم ىبنلا مرک لامك .

 . ةداعلا هب يرجت وأ ءهاضرت امب هتجوز لجرلا مادختسا زاوج ۷

 . هقيرفتو «هحبذو «هتياعر يف يدهلا ىلع ليكوتلا زاوج ۸



 ا oo ماكحألا ةدمع حرش مايهألا هنت

 © ىناثلا ثيدحلا م

 منغ هرم لم يبنلا ىدهأ : تلاق هز ةشئاع نع

 م
 . (۱۷۸) مقر ثيدحلا يف اهتمجرت تقبس . هيب نينمؤملا مأ ةشئاع : يوارلا

 : ثيدحلا عوضوم (أ)

 . منغلا ءادهإ مكح

 : تاملكلا حرش (ب)

 . ةكم ىلإ يدهب ثعب : ىدهأ

 . ةدحاو ةءادهإ ىدهأ : يأ (ىدهأ) هلماع قلطم لوعفم : ةرم

 . زعملاو نأضلل سنج مسا : امنغ

 : يلامجإلا حرشلا (ج)

 ةكم ىلإ هئادهإ تارم نم ةرم يف ىدهأ ملي ىبنلا نأ هن ةشئاع ربخت

NS O0 | (  

 : ثيدحلا دئاوف (د)

 ١- ةكم ىلإ منغلا ءادهإ زاوج .

 ' منغلا ريغ نم ناك ةكم ىلإ ملي يبنلا ءادهإ رثكأ نأ -؟

OOO 

 ىلإ يدهلا ثعب بابحتسا : باب (۳۲) مقرب ملسمو ىمنغلا ةمحر :بأب,(١51١) مقرب يراخبلا هاور - ۰

 ءىش هيلع مرحي الو لامرحم رسمصب ر ال هثعأب نأو .هدئالق لتفو هديلقت بابحتس ةساو هسفنب باهذلا ديري ال نمل مرحلا

 2. كلذب



 تيلاتلا سس لا

 © ثلاثلا ثيدحلا ۾

 يفو « منيع يبنلا رياسي اهبكار هتيأرف «اهبكرا» :لاق هةندب اهنإ :لاق "اهبكرأ»
 .«كحيو وأ كليو اهبكرا» : ةئلاثلا وأ يناثلا يف لاق :ظفل

 .( ۱١۸ مقر ثيدحلا يف هتمجرت تقبس . هفت ةريره وبأ : يوارلا

 . يدهلا بوكر مكح : ثيدحلا عوضوم (آ)

 . اهندب مظعل كلذب تيمس اريعب : ةندب

 . ةحابالل وأ «داشرإلل وأ «ىقيقح رمأ وهو ءةندبلا :يأ : اهبكرا

 . ةادهم ةندب :يأ : ةندب اهنإ
 . هبنج ىلإ ريسي : يع يبنلا رياسي

 . ةاورلا دحأ نم كش : ةثلاثلا وأ ةيناثلا يف

 فوذحم لعفب نابوصنم :امهو ءاضيأ ةاورلا دحأ نم كش : كحيو وأ كليو

 نإف «ةكله ىف عقو نمل : لاقت ةيئاعد :ةلمحلاو «كحيو وأ «كليو تقرا :ريدقتلاو

 اًمحرت كحيو :ليق اهقحتسي ال ناك نإو «هيلع ءاعد كليو : ليق اهقحتسي ناك

 مل نإ كليو :ىنعملا نأك «لعفلاب ءارغإلا :كليو مهلوقب داري دقو «هل اعجوتو «هيلع

Aةادهملا ةندبلا بوكر زاوج باب )١777« مقرب ملسمو ؛ندبلا بوكر ؛باب 4١6١ 5) مقرب يراخبلا هاور  
 ٠ اهيلإ جاتحا نمل



 ماسكحألا ةدمع حرش ماهفألا هنت هوو ةتحح

 : يلامجإلا حرشلا (ج)

 دق ناكو .اهادهأ ةندب قوسي ًالجر ىأر « ملي يبنلا نأ هوب ةريره وبأ ربخي

 . ميكو يبنلا عجارف هب ةمحر اهبكري نأ ميو يبنلا هرمأف .يشملا هدهجأو اهدلق

 هيلع داعأف ,ةندب اهنإ :لاقف .تبثتلا يف ةدايز امإو . يده يهو اهبوكرل ةهارك امإ
 وأ ؛كليو» : ةثلاشلا وأ ةيناثلا يف لاقو ءاثالث وأ نيترم اهبوكرب رمألا مني يبنلا

 . (كحيو

 : ثيدحلا دئاوف (د)

 ١- لبولا ءادهإ ةيعورشم .

 يديبلا نلعب نوک الار فلذل انادي بكازلا ناك اذإ دلا بوكر ناو. تق

 . اانا وو

 . سفنلا داهجإ كرتو ةصخرلاب ذخألا ةيعورشم -#

OOO 

 : ياق رباج لوقل ؛ررض يدهلا ىلع نوكي الأو ؛كلذل اًجاتحم بكارلا نوكي نأ : يدهلا بوكر زاوحل طرتشي (1)
 . ملسم هاور ««ارهظ دجت ىتح اهيلإ تئجلأ اذإ فورعملاب اهبكرا» :لوقي يلي يبنلا تعمس



 تئاقلا سلا
GEE ههه 

 © عبارلا ثيدحلا و

Eموقأ نأ : متم هللا لوسر ىنرمأ :لاق « هي بلاط نأ نت ىلع  

 ايش اهنم رازجلا يطعأ ًالأو ءاهتلجأو ءاهدولجو ءاهمحلب قدصتأ نأو «هندب ىلع
 . «اندنع نم هيطعن نحن» :لاقو

 جرا
 بلطملا دبع نب فانم دبع نب بلاط ىبأ نب , ىلع نينمؤملا ريمأ : :وه : يوارلا

 رجح ىف ىبرتو نينس رشعب ةثعبلا لبق دلو « مسيء يبنلا مع نبا يمشاهلا يشرقلا

 كوبت ةوزغ الإ اهلك تاوزغلا هعم دهشو همزالو ثعب نيح نم هب 06 e يبنلا

 ؟نايبصلاو ءاسنلا يف ينفلخت هللا لوسر اي :لاقف ءهلهأ يف مي تك ىبنلا هفلخ دقف

 هجوز ah O سيد دوو E يو كو ىضرت امأ» :لاقف
 «ملعلاو «ةعاجشلاو «ةيسورفلاب رهتشا «ةنجلاب هل دهشو «ةمطاف هتنبا و يع يبنلا

 لقني مل ام لئاضفلا نم هل لقنو «ىلع اناضقأ ا ري م ا

 دقو «هرشن هبقانم نم ءيش هدنع نم لك ناكف «بصاونلا نم لصح ام ببسب هريغل

 ىلوتو ءاهنع ىنغ يف وه يتلا «ةبوذكملا بقانملا نم اريثك اًئيش ضفاورلا هل ترشن
 نيثالثو سمخ ةنس ةجحلا يذ رخآ يف هلت نافع نب نامثع نينمؤملا ريمأ دعب ةفالخلا

 رصق يف نفدو نيعبرأ ةنس ناضمر نم تلخ ةليل ةرشع عضبل اديهش لتق نأ ىلإ

 . ملعأ هللاو «جراوخلا نم هيلع اًفوخ ؛لوهجم ناكم يف :ليقو «ةفوكلاب ةرامإلا
 . هقيرفتو يدهلا يف ليكوتلا : ثيدحلا عوضوم (آ)

 : تاملكلا حرش (ب)

 نم رشع ةنس عادولا ةجح يف كلذ ناكو «ةطلس يذ بلط ينم بلط : ينرمأ

 . ةرجهلا

 يف :باب (1T1¥)> مقرب ملسمو ا يدهلا نم رازجلا يطعي ا :باب )١5179(. مقرب يراخبلا هاور - 731

 . اهلالجو اهدولجو يدهلا موحلب ةقدصلا



 ماسكحألا ةدمع حرش مايفألا هنت
 )ڪک

 ؛ لوت : يأ : موقأ

 . ريعب ةئام تناكو ءاهادهآ يتلا هلبإ ىلع : هندب ىلع

 هن ي يبنلا لكأ ام ىوس :دارملاو .ءارقفلل اهعفدأ :اهمحلب قدصتأ

 . فورعم وهو . دلج عمج : اهدولج

 .هل ةياقو هوحنو .ءاسك نم ريعبلا رهظ ىلع حرطي ام :وهو «لالج عمج : اهتلجأ

 ؛محللا عيطقت ىلوتي نم :انه دارملاو ناويحلا رحنيو حبذي يذلا باصقلا : رازجلا

 . ةئاملا مامت رحنف ايلع ىطعأو «نيتسو اًنالث هيده نم رحن يذلا وه مكي يبنلا نأل

 : يلامجإلا حرشلا (ج)

 قدصتيو «هيده ىلوتي نأ هرمأ مسرب يبنلا نأ هون بلاط يبأ نب يلع ربخي
 هيطعن نحن» :لاقو .هلمع لباقم اهنم ايش رازجلا ىطعي الو هلالجو هدلجو .همحلب

 ۰ . (اندنع نم

 : ثيدحلا دئاوف (د)

 . يدهلا ةيعورشم - ١

 نم هلكأ نسي ام الإ ءهلالجو .هدلجو .يدهلا محلب قدصتلا ةيعورشم -؟
 .همحل

 . هب قدصتلاو .همحل مسق ىف ليكوتلا زاوج -۳

 . يشوف بلاط يبأ نب ىلع لضف د

 . هريغ نم ةرجألا نوكتو .يدهلا ةرازج ىلع ةراجإلا زاوج -ه

 . ةرجأ هلعج عنم ىلع سايق يدهلا نم ءيش عيب عنم -

OG 



o0۷ححا  

 © سماخ ا ثيدح ا ۾

 يا دوج س دم امایق اهثعبا : لاقف .اهرحني

 عرض
 نم ةقث يعبات يرصبلا يفقثلا دوعسم نب ةيح نب ريبج نب دايز :وه : يوارلا

 . نيعباتلا نم ىطسولا ةقبطلا

 : ثيدحلا عوضوم (آ)

 . لبإلا رحن ةيفيك

 : تاملكلا حرش (ب)

 .(۱۷۲) مقر ثيدحلا يف هتمجرت تقبسو .هللا دبع وه : رمع نبا

 ےس ىف كل نكون هيي رتب : لعرب غ ىلا
 . اهرحن ديري :اهرحني . كرب : خان

 اه نأ اا

 . لاخلا ىلع بوصنم لعافلا مسا ىنعمب ردصم وهف «ةمئاق :يأ : امايق

 . ىرسيلا ديلا ةلوقعم :يأ :ةديقم

 :«فوذحم ادخل رج ةعوفرم «ةنسالاو: هعيش وأ .ةتقيرط 321 دمخ ةئنس

 . مي دمحم ةنس عبتا :ريدقتلاو :فوذحم لعفب ةبوصنم وأ ءةنس هذه :ريدقتلاو

 ' ينايجملا عرفا | حب
 لجرب ىنم يف رم ءاي رمع نب هللا دبع نأ نيعباتلا نم وهو ريبج نب دايز ربخي

 اهدي ديقيف ءافقت ىتح اهريثي نأ هرمأف ةكراب اهرحني نأ ديري اهادهأ ةندب خانأ دق

 . ما هللا لوسر ةنس هذه نأ هل نيبو «ةمئاق اهرحني مث «ىرسيلا

 .ةديقم اًمايق ندبلا رحن :باب «(۱۳۲۰) مقرب ملسمو «ةديقم لبإلا رحن :باب (۷) مقرب يراخبلا هاور - ۳



 س | هه حط ماسكحألا ةدمع حرش ماسهقألا هنت

 : ثيدحلا دئاوف (د)

 ١- ىرسيلا ديلا ةلوقعم ةمئاق يهو لبإلا رحن ةيعورشم 2 .
  -5ةنسلا ىلإ داشرإلا ىلع ثني ةباحصلا صرح

 . ةنينأمطلاو لوبقلل ىعدأ نوكيل ؛داشرإلا دنع ليلدلا ركذ -'"

 رابخإلا باب يف همساب يع يبنلا ركذ زاوج ٤“

 فق

 رجي مث ءردصلاو قنعلا لصأ نيب يتلا ةدهولا وهو اهرحنم يف نيكسلاب نيميلا نم اهيتأي نأ كلذ ةيفيكو )١(

 نيجدولا عطقيل اعوذ ةيكسلا



 كو سس ٥0۹

 س مرحملل لسغلا باب 71

 ىلإ قبس امن ناك «داتعملا سابللاو «بيطلاب هفرتلا نم اًعونمم مرحملا ناك ال

 دقع مث نمف «فيظنتلاب هفرتلا نم هيف امل ؛هندب لسغ نم اًعونمم نوكي نأ :مهولا

 © لوأ'' .ثيدحلا م
 افلتحخا ةمرخم نب روسملاو سابع نب هللا دبع نأ نينح نب هللا دبع نع -

 A N فشار سريعا ليفت تاع رب ناساك وللا

 وهو «نينرقلا نيب لستغي هتدجوف هتاف يراصنألا بويأ يبأ ىلإ سابع نبا ينلسرأف

 ينلسرأ ,نينح نب هللا دبع انآ :تلقف ؟اذه نم :لاقف هيلع تملسف بوثب رتتسي

 عضوف ؟مرحم وهو هسأر لسغي مي هللا لوسر ناك فيك كلأسي سابع نبا كيلإ

 :ءاملا هيلع بصي ناسنإل لاق مث .هسأر يل ادب ىتح هأطأطف بوثلا ىلع هدي بويأ وبأ

 اذكه :لاق مث «ربدأو امهب لبقأف هيديب هسأر كرح مث «هسأر ىلع بصف «ببصا

 . لعمي وم هتيأر

 | ادبأ اهدعب كيرامأ ال : سابع نبال روسملا لاقف : ةياور يفو

 ا
 ةقبطلا نم ةقث يندم غب سابع نبا ىلوم نينح نب هللا دبع :وه : يوارلا

 . ةيناثلا ةئالا لوأ يف يفوت «نيعباتلا نم ىطسولا

 : ثيدح لا عوضوم ()

 . كلذ ةيفيكو هسأر مرحملا لسغ مكح

 : تاملكلا حرش (ب)

 و : سابع نب هللا دبع

 ري ملو .مامحلا مرحملا لخدي : ع قون سابع نبأ لاقو مرحملل لامتعالا :باب 11 5) مقرب يراخيلا هاور ۳€

 تارو هنذب مرحملا لسغ زاوج :باب 1Y)» ۰0( مقرب ملسمو لسان كحلاب هشئاعو رمع نبا



 ماسكحألا ةدمع حرش مايقألا هيينت
EEE س 

 | نمحرلا دبع تخأ همأ «يرهزلا يشرقلا لفون نب ةمرخم نبا :وه : روسلملا
 نم نامث ةنس ةجحلا يذ يف ةنيدملا ىلإ هوبأ هب مدقو نيتنسب ةرجهلا دعب دلو «فوع

 نبا رمع مزالو «ةعبرألا ءافلخلا نع ىورو «ثيداحأ مس يبنلا نع ظفح «ةرجهلا

 هن نامثع لتق املف ةنيدملا يف ىقب ؛نيدو لضف اذ ءاهيقف ناكو « هبت باطخلا

 نمرجح هباصأف «ريبزلا نب هللا دبع لاتقل شيجلا مدق ىتح اهيف يقبو «ةكم ىلإ لوحت
 .نيتسو عبرأ ةنس لوألا عيبر لهتسم ىف كلذو «هلتقف رجحلا يف ىلصي وهو قينجنملا

 ىلإ نيقباسلا نم ناك «يراجنلا يراصنألا ديز نب دلاخ :وه : بويأ وبأ

 ىتح «ًرجاهم ةنيدملا مدق نيح ميم يبنلا هيلع لزنو «ةبقعلا ةعيب دهش «.مالسإلا

 امو ردب ةوزغ دهش ءانقيف ريمع نب بعصم نيبو هنيب ىخآو «هدجسمو هتويب ىنب

 ةوزغ يف وهو الإ ةوزغ نع فلختي ملف ءوزغلا مزالو «حوتفلا دهشو ءاهدعب

 . اهروس برق نفدو نيسمخو نيتنثا ةنس ةينيطنطسقلا ةوزغ ىف ىفوتو «ىرخأ

 ةكم نيب عضوم ءاوبألا يف اًمهو ناك امهفالتخا نأ :يأ ءاوبألا يف :يأ : ءاوبألاب

 . ةنيدملا يلي امم قيرطلا فصتنم لبق ؛ةبيرخلا» نآلا ىمسي ةنيدملاو

 . ولدلا ةركب دوع امهيلع طبريل ؛رثبلا ىلع نابصنت ناتبشخ : نينرقلا

 . سابللا نم ذختي ام : بوث
 ! :لسغلا لصأ نود اهنع لاؤسلا عقو امنإو «ةيسفيكلا نع ماهفتسا مسا : فيك

 0 .لاؤسلل ةجاحلا مدعل ؛هنع لأسي ملف هسأر لسغيس هنأ ملع لستغي هار امل هنأل

 اذإو .زئاج لسغلا نأ ملعي هنوكل هلسغ ةيفيك نع لاؤسلاب هلسرأ سابع نبا نأل

 نباو روسملا نيب فالخلا لحم وه يذلا لسغلا لصأ زاوج هب ملع ةيفيكلا نع باجأ

 . سابع

 بهي س ناك یدل تولا أ : بوثلا ىلع



 ثلاشلا سلا

i CA ES 
 . ىمسم ريغ وهو لجرل : ناسنإل

 . هسأر مدقم نم امهب أدب «هيديب :ىأ :امهب لبقأ

 . همدقم ىلإ هرخؤم نم امهدر :ربدأ
 هلماع اًقلطم الوعفم بصن لحم يف «لثم ىنعمب مسا فاكلاو هيبنتلل اه : اذكه

 ىلع نيديلاب رابدإلاو لابقإلا هيلإ راشملاو ءلعفي لعفلا اذه لثم :ريدقتلاو «لعفي)
 . هلسغ دنع سأرلا

 . كلداجأ ال : كيرامأ ال

 . نامزلا نم لبقتسي ال فرظ : ادبأ

 ا
 ةمرخم نب روسملاو سابع نبا هالوم نأ نيعباتلا نم وهو نينح نب هللا دبع ربخي

 لاقف ؟هسأر مرحملا لسغي له نيمرحم اناك امهلعلو .ءاوبآلا يف نالزان امهو ءافلتخا

 نأل ؛هلسغي ال : هلن روسملا لاقو «لحلا ءاقب لصألا نأل ؛هلسغي : شوو سابع نبا

 هللادبع هالوم سابع نبا لسرأف «كلذب هنم رعش طوقس نمؤي الو «هفرتلا نم اعون هيف
 نينرقلا نيب لستغي وهو هءاجف ءامهنيب لصفيل ؛يراصنألا بويأ يبأ ىلإ نينح نب
 هل ىمسف ؟تنأ نم :لاقف مالسلا هيلع در هنأ رهاظلاو هيلع ملسف «بوشب رتتسم

 وهو هسأر مضيع ىبنلا لسغ ةيفيك نع هلأسي هيلإ هلسرأ سابع نبا نأ هربخأو «هسفن
 ا رخ كم ناك متا بولا عاطف فا كرد بوبا ونا ا موج
 هكرحي بويأ وبأ لعجف ءهسأر ىلع بصي نأ ءاملا هيلع بصي يذلا صخشلا رمأ مث

 . لعفي مديَح يبنلا تيأر اذكه :لاق مث ءربديو امهب لبقي هيديب
 : ثيدحلا دئاوف (د)

 ١- هيديب هكيرحتو «هسأر مرحملا لسغ زاوج .

 نأ ربخأ بويأ ابأ نآل ؛رضي مل هسأر بيط نم ءيش هيديب قلع ول هنأ -؟

 صيبو نأ مشع هنع تبث دقو «هسأر ىلع ربديو هيديب لبقي مي يبنلا
 . مرحم وهو هقرافم يف ىري كسملا



 ماكحألا ةدمع حرش مايقألا هنت س س ا ]حج

 . لسغلا يف هيلإ جاتحي امنإ سأرلا لسغ نأل ؛مرحملا لاستغا زاوج -۳

 . قحلا راهظإل ؛ملعلا يف ةرظانملا زاوج -
 . هيف هربخ لوبقو ملعلا نع لاؤسلا ىف ةقثلا ليكوت زاوج -ه

 . هيلإ رظنلا لحي ال اميف بجاو وهو لستغملا راتتسا ةيعورشم -"

 ` تن نعل لاق نل همت لخرلا ةت لوألا نأ فب

 .نهذلا يف خسرأو .مهفلل برقأ هنأل ؛لعفلاب ميلعتلا قيرط كولس -۸

 . ةراهطلا يف ةنواعملا زاوج -

 ٠- هكاردإ يف سانلا برقأ ىلإ ملعلا يف مهعوجرب غبت ةباحصلا لضف .

  -1١اهدعب كيرامأ ال» :سابع نبال روسملا لوقل ؛هلضفب لضافلل فارتعالا

 . «ادبأ

OG 



 س ةرمعلا ىلإ جح ا خسف باب ھ

 ءاعتمتم كلذب ريصيل ؛ةرمعلا ىلإ ححلا نم ةينلا ليوحت : ةرمعلا ىلإ جحلا خسف

 .دحاو رفسو «دحاو ماع يف هلاعفأب لقتسم جحو .اهلاعفأب ةلقتسم ةرمع نيب عمجيف

 © لوألا ثيدح لا م
 .جحلاب هباحصأو يع يبنلا لهأ :لاق غ هللا دبع نب رباج نع -

 ءنميلا نم ىلع مدقو  ةحلطو ميا يبنلا ريغ يده مهنم دحأ عم سيلو

 .ةرمع اهولعجي نأ هباحصأ ميا يبنلا رمأف ٠ يع يبنلا هب لهأ اب تللهأ :لاقف

 ركذو ىنم ىلإ قلطنن :اولاقف «يدهلا هعم ناك نم الإ اولحيو ءاورصقي مث ءاوفوطيف
 ام تربدتسا ام يرمأ نم تلبقتسا ول» :لاقف مي يبنلا كلذ غلبف ؟رطقي اندحأ

 ريغ اهلك كسانملا تكسنف ةشئاع تضاحو .«تللحأل يدهلا ىعم نأ الولو ,تيدهأ

 نقاط كلبا ل سر اير: سلا «فيتلاب تفاطو ت الاب ت ل اهنا

 «ميعنتلا ىلإ اهعم جرخي نأ ركب يبأ نب نمحرلا دبع رمأف ؟جحب قلطنأو ةرمعو جحب

 . جحلا دعب ترمتعاف

 — س | ندع

 ا

 ريغ ىلع ىعس اذإو «تيبلاب فاوطلا الإ اهلك كسانملا ضئاحلا يضقت :باب «(0578) مقرب يراخبلا هاور -65

 «نارقلاو عتمتلاو جحلا دارفإ زوجي هنأو «مارحإلا هوجو نايب :باب )۱١١(« مقرب ملسمو «ةورملاو افصلا نيب ءوضو

 . ؟هكسن نم نراقلا لحي ىتمو «ةرمعلا ىلع جحلا لاخدإ زاوجو

 ةصاخ «ةنسلا كلت يف مهل صاخ وه يذلا «ةرمعلا ىلإ جحلا خسف لجأ نم اذه لاق امنإ : هللا همحر يوونلا لاق

SESEحمست ال مهسوفن تناكو «هباحصأ ل  

 ينعنمي ام :هانعمو «مالكلا اذه م مهل لاقف ءاذه دعب يتلا ثيداحألا يف هب حرص امك «ةرمعلا ىلإ جحلا خسفب

 نم جحلا رهشأ يف وهو يأرلا اذه تلبقتسا ولو «مكتقفاول هالولو «يدهلا ي كر ير سب

 )١55/8(. ؟ملسم حرشلا . اعتمتم نكي مل مد م نا تل تو ا هده قو یال قا مل: قوق را

 : ةدئاف

 aS يع يبنلا نع تبث

 لك يفو .فيعضلا نمؤملا نم هللا ىلإ بحأو ريخ يوقلا نمؤملا» : مي هللا لوسر لاق :لاق ثان ةريره يبأ نعف
 ءاذكو اذك ناك تلعف ينأ ول :لقت الف .ءيش كباصأ نإو «زجعت الو «هللاب نعتساو كعفني ام ىلع صرحا «ريخ

 5 .(5115) مقرب (ردقلا باتك) يف ملسم هاور.«ناطيشلا لمع حتفت ول نإف ؛لعف ءاش امو هللا ردق :لق نكلو

 . ملم



 س ج وا دسم ماكحألا ةدمع حرش ماسيفألا ببنت

 قرع
 )۱۸٤(. مقر ثيدحلا يف هتمجرت تقبس . غ هللا دبع نب رباج : يوارلا

 : ثيدحلا عوضوم (أ)

 . اعتمتم ريصيل ؛ةرمعلا ىلإ جحلا خسف مكح

 : تاملكلا حرش (ب)

 .ةنجلاب نيرشبملا ةرشعلا دحأ «ىميتلا يشرقلا نامثع نب هللا دبع نبا :وه : ةحلط

 دحأو .ءىروشلا باحصأ ةتسلا دحأو .مالسإلا ىلإ اوقبس نيذلا ةينامشلا دحأو

 «ةنس ةرشع سمخ وحنب ةثعبلا لبق دلو « هب ركب يبأ دي ىلع اوملسأ نيذلا ةسمخلا

 هيف لاق ىتح اًنسح ءالب اهيف ىلبأو اهدعب امو دحأ ةوزغ دهشو مالسإلا ىلإ ردابو

 ؛اردب رضحي ملو ءةحلطل هلك موي كاذ :ركب وبأ لاقو . «ةحلط بجوأ» : سيم

 لتق .هرجأو همهسب مي يبنلا هل برض عجر املف يا يو

 . ةرصبلا يف نفدو نيثالثو تس ةنس لمجلا ةعقو يف هو

 .(۲۴۳۲) مقر ثيدحلا یف هتمجرت تقبس . هيل بلاط يبآ نبا :وه : ىلع

 .(17/) مقر ثيدحلا ىف اهتمجرت تقبس . قللت نينمؤملا مأ :يه : ةشئاع

 ىبأ دالوأ ربكأو ءب ةشئاع نينمؤملا مأ قيقش :وه : ركب يبأ نب نمحرلا دبع

 ناك «همالسإ نسحو «حتفلا موي :ليقو .حتفلا لبق ةندهلا تقو ملسأ «. يون ركب

 لتقو «ةماميلا دهش اًبيصم اًيمار اعاجش ناكو .طق ةبذك هيلع برجت مل «لوقلا قداص

 .ةدومحم نوكت لب اهب سأب "لف .ةينيذلا رومألا نو امأ .ةيويندلا رومألا يف اذه «ناطيشلا لمع حتفت ولا :هلوقو -

 .«يعم يدهلا تقس ام «تربدتسا ام يرمأ نم تلبقتسا ينأ ولو» : ميم يبنلا لوقل

 لثم يل نأ ول :لاقو الام هيتؤي ملو اًملع هللا هانآ لجرو» :مهنم ركذو ءارفن ةعبرأل ايندلا امنإ» : مب يبنلا لوقو
 .ثيدحلا ها ا

 حتفت ول نأ يف حيحصلا ثيدحلا امأو «عرشلا 20 نيدلا م تار 0 فسأتلا يف «ول» :لوق 0 ىلع

 .(۳۹۰ /۸) «يوونلا حرش .ها .ملعأ هللاو هانركذ امب ثيداحأللا نيب عمجيف ءاهوحنو ايندلا ظوظح ريغ يف (ول»



 تح (ه:4] IEEE ثلاتلا ب س |

 ةرشع وحنب اهيلإ لصي نأ لبق تامف ةكم ىلإ ةنيدملا نم جرخ «مهرباكأ نم ةعبس
 . نيسمخو نامث ةنس اهيف نفدو ةكم ىلإ لمحف «لايمأ

 . مرحأ :انه دارملاو ءهتوص عفر : لهأ

 . مهضعب : يأ : هباحصأ

 . رشع ةنس عادولا ةجح يف كلذ ناكو «هب مارحإلاب :يأ : جحلاب

 . منغ وأ رقب وأ لبإ نم مرحلا ىلإ ىدهي ءيش :يأ : يده

 . حطبألا يف مي يبنلاو ,ةكم ىلإ لصو : مدق

 . تمرحأ : تللهأ

 . جحلاب نيمرحملا: يأ : هباحصأ

 . مهتجح : يآ :اهولعجي نأ

 مقر ثيدحلا يف فاوطلا ىنعم قبسو «ةورملاو افصلابو تيبلاب:يأ : اوفوطيف

(TTT) 

 . لبق نم رصقأ نوكي ىتح «مهسوؤر رعش اوصقي : اورصقي

 : ريدقتلاو «ماهفتسالا ةزمه اهنم تفذح ةيماهفتسا ةلمجلاو .بهذن : ؟قلطنن

 . ىسألاو بارغتسالا : ماهفتسالا نم ضرغلاو ؟قلطننأ

 مويلا ةيقب جاجحلا اهلزني «ةبقعلا ةرمجو رسحم داو نيب فورعم رعشم : ىنم

 ةرثكل : كلذب تيمس «هدعب نيموي وأ مايأ ةثالثو «ديعلا مويو «ةجحلا يذ نم نماثلا

 . ايادهلا ءامد نم .اهيف قاري : يأ ىنمي ام

 برقو + للحتلا لامك نع ةيانك :وهو «هلهأ عامج نم ايم لزتي : يآ : رطقي

 . كلذل مهتهاركب ءاحيإو .عامجلاب مهدهع
 . لصوف : غلبف

 . «رطقي اندحأ ركذو ىنم ىلإ قلطنن» : مهلوق : يأ : كلذ

 . طرش فرح :ول . م يبنلا : يأ : لاقف



 ماكحألا ةدسمع حرش ماهفألا هيت للا

 . لبق نم تملع : تلبقتسا

 . يلاح وأ ينأش نم : يرمأ نم

 . ول باوج ةلمجلاو «يدهلا تقس ام : تيدهأ ام
 . ضيحلا مد اهنم لاس : تضاح

 + :تلرعتفا : ةكستف

 . جحلا لاعفأ نالا

 .(۲۳) مقر ثيدحلا يف فاوطلا ىنعم قبس : فطت

 . ةبعكلاب : يأ : تيبلاب
 . ضيحلا نم تفظن : ترهط

 «ىسألا راهظإل ؛ةيماهفتسا ةلمجلاو «ةنيدملا ىلإ نيعجار نوبهذت :؟نوقلطنت

 ؟ نوقلطنتأ : ريدقتلاو «ماهفتسالا ةزمه اهنم تفذح

 :دارملاو «لالحإ جحلا نيبو اهنيب ةلقتسم ةرمعو «لقتسم جح : يأ : ةرمعو جحب

 . ةباحصلا نم ةرمعب للحت نم
 ىلع ةفوطعم ةلمجلاو ةنراق تناك اهنأل ؛لقتسم ريغ جحب :يأ : جحب قلطنأو

 . ماهفتسالا زيح يف يهف «نوقلطنت"

 يمس ؟«ةشئاع دجسم : نآلا ىمسي ةكم نم لايمأ ةعبرأ ىلع عضوم : ميعنتلا

 : ىمسي ايداو هلوحو «معنم :يناثلاو «معان :امهدحأ مسا نيلبج هيف نأل ؛ميعنتلا

 ْ .نامعن

 ةنس ةجحلا يذ نم ةرشع ةعبارلا ءاعبرألا ةليل كلذو «هئاهتنا دعب : جحلا دعب

 . ةرجهلا نم رشع

 و ا عا

 ؛ جحلاب هباحصأ ضعبو وه مرحأ مخي يبنلا نأ نقي هللا دبع نب رباج ربخي
 املف هللا ديبع نب ةحلط : مهنم ركذ «ليلق رفنو مَع يبنلا الإ يده مهعم سيلو
 جحلا لبق هثعب دق يع يبنلا ناكو «نميلا نم ىلع هيلإ مدق ةكم هيء يبنلا لصو



 اك د لا 0V تئاقلا أ

 هب مرتخلا ا ك لع مرخاف مستو هم سلا نضيقل قيلولا ني دلا نام

 اوخسفي نأ هباحصأ نم يده هعم نكي مل نم مر يبنلا رمأف « مش هللا لوسر

 نم .اولحيو اورصقي مث ا افصلابو .تيبلاب اوفوطيف .ةرمعلاو هم ارحإ

 اندحأ ركذو ىنم ىلإ قلطنن :اولاقف «مهيلع ربك كلذ نأكف .ًالماك ًالح مهمارحإ

 ىسألا نم مهبولق يف ام ملعف م هلا لوسر مهتلاقم تغلبف ءهلهأ عامج نم رطقي
 ام يرمأ نم تلبقتسا ول» :لاقو .مهسوفن هب نئمطت اب مهثدحف .اميحر مهب ناكو

 . «تللحأل يدهلا يعم نأ الولو تيدهأ ام تربدتسا

 فرسب اهضيح ناكو .تضاح قزف ةشئاع نينمؤملا مأ نأ ىل رباج ربخأ مث

 فطت مل اهنأ ريغ مب يبنلا رمأب اهلك كسانملا تلعفف «مويب ةكم مهمودق لبق

Eيفديضيفلا ن اھ كلذ تيل ايدك یزو اهلا نی فام مك تاک  

 نكل «ةورملاو افصلا نيبو .تيبلاب تفاطف رحنلا موي تضافأ ضيحلا نم ترهط املف

 ,كلذ لعفت ملو ضعب نع اهضعب لقتسم ةرمعو جحب سانلا عجري نأ اهسفن يف ىقب

 ىلإ مرحلا نم اهب جرخي نأ ركب يبأ نب نمحرلا دبع اهقيقش مّ يبنلا رمأف
 . هنم رمتعتف «ميعنتلا

 : ثيدحلا دئاوف (د)

 ١ - يدهلا قوس ةيعورشم .

 . ةيبلتلاب توصلا عفر ةيعورشم -؟

 . ةيبلتلا يف كسنلا نييعت ةيعورشم -*
 نالف هب مرحأ ام لثمب مارحإلا زاوج - 1

 . يدهلا قسي مل نم هب رمأ مسي يبنلا نأل ؛كاسنألا لضفأ عتمتلا نأ -ه

 . اعتمتم ريصيل ؛ةرمع ىلإ جحلا ةين خسف ةيعورشم -5

 . يدهلا قاس نم ىلع خسفلا اذه عانتما -۷

 . هب ليق امك روظحم نم اقالطإ سيلو كسنو ةدابع ريصقتلا نأ -۸



 ماكحألا ةدمع حرش مايهفألا هيبتا س حست تح

 .جحلا ىف قلحلل رعشلا رفوتيل ؛لضفأ عتمتملل ةرمعلا يف ريصقتلا نأ 8

 . يعرش روذحم اهيلع بترتي مل اذإ ظافلألا يف ةغلابملا زاوج ۰

 ١١- مهيلع هتقفشو «هتمأب منيع يبنلا ةمحر .

 ١75 - رابخإلا دصقل ناك اذإ ول :لوق زاوج .

 . قحلا ىلإ هتوعدو مسيء يبنلا ميلعت نس -۳

 . ديعلا موي رحني ىتح للحتلا نم عنام يدهلا قوس نأ -؟

 . رهطت ىتح ضئاحلا ىلع تيبلاب فاوطلا عانتما -6

 . ةرمعلاو جحلا كاسنأ ةيقب ضئاحلا لعف زاوج -5

 . تيبلاب فاوطلا دعب ةورملاو افصلا نيب يعسلا نوك عورشملا نأ - ١١ا/

 ةرمعلا ىلع هلخدت اهنإف «جحلا لبق رهطت ملو تضاح اذإ ةعتمتملا نأ -

 . ةنراق ريصتو

 . هترمعو هجحل دحاو يعسو دحاو فاوط هيفكي نراقلا نأ -4

 .مرحلا يف وهو ةرمعلا دارأ نم ىلع -لحلا نم - مارحإلا بوجو -"*
 اهيلع جحلا لخدأو جحا لبق ةرمعلا لامكإ نم نكمتي مل اذإ عتستملا نأ -1

 . جحلا دعب رمتعي نأ هل زاج

 . جحلا دعب ةرمعب ىتأي نأ جاحلا لغشي ال هنأ 17

 : عمجو ةضراعم (ه)

 .(۲۲ مقر رمع نبا ثيدح ىف قبس

 نيب للحت هنأ هرهاظف جحلا ىلإ ةرمعلاب عادولا ةجح يف عتمت مسي يبنلا نأ
 .ادرفم ناك هنأ هرهاظف جحلاب هباحصأو لهأ هنأ ثيدحلا اذه يفو «جحلاو ةرمعلا

 دارملا نأ ىلع رمع نبا ثيدح لمحيف ءانراق ناك مي يبنلا نأ تبث دقو

 مل كي هنإف ءامهنيب للحتلا دارملا نأ ال ءدحاو رفس يف جحلاو ةرمعلا عاقيإ عتمتلاب



 جح |(... ححح تئاغشلا سسس الا

 نيبو اًنراق هنوك نيب عمجلاو « كش الب اًنراق نوكيف اذه ىلعو « اعطق امهنيب للحتي

 : نيرمأ دحأب ثيدحلا اذه

 مث « ثيدحلا اذه لمحي هيلعو .اًدرفم جحلاب ًالوأ مرحأ ميا يبنلا نأ (أ)

 نبا هراتخا عمجلا اذهو رمع نبا ثيدح لمحي هيلعو « اًنراق راصف هيلع ةرمعلا لخدأ

 ن ةعامجو رجح

 . رمع نبا ثيدح لمحي هيلعو رمألا لوأ نم اًنراق مرحأ ي يبنلا نآ(ب)

 هيلعو « اعيمج امهنع ححلاب ربع نارقلا يف جحلا يف ةجمدنم ةرمعلا تناك ناكل نكل

 ىف امهجامدنال ؛ اعيمج نيئيشلا دحأب ربعي ريثك عئاش ريبعت وهو ثيدحلا اذه لمحي

 ١ ملعأ هللاو دحاو لعف

 فاق



 تاد اتت حت ا بي ا

 0 يناثلا ثیدحلا و

 كيبل :لوقن نحو ا هللا لوسر عم انمدق : :لاق 7 رباج 5

 : ةرمع اهانلعجف مجيء تت هللا لوسر انرمأف «جحلاب

 مرضا
 )۱۸٤(. مقر ثيدحلا ىف هتمجرت تقبس . غلف هللا دبع نب رياج : يوارلا

 . اًعتمت ريصيل ؛ةرمعلا ىلإ جحلا خسف مكح : ثيدحلا عوضوم ()

 :تاملكلا حرش (ب)

 عادولا ةجح ماع ةكم ىلإ انلصو :يأ : انمدق

 . رثكألا وهو ‹مهضعب : يأ : نحنو

 )5١١(. مقر ثيدحلا يف اهانعم قبس : كيبل

 نأ انرمأف :ريدقتلاو «فوذحم هب رومأملاو «ةطلس يذ بلط انم بلط : انرمأف

 . ةرمع اهلعجن
 . عتمت ةرمع :يأ :ةرمع . ةجحلا :يأ .اهانريصف : اهانلعجف

 يف ةكم ىلإ :ينعي 10ا رر ی دت ےک اقل هللا قع نب رباج ربي

 ةين اولوحي نأ ف 7 مهرمأف «حجحلاب كيبل :نولوقي مهنم ريثكلاو «عادولا ةجح

 . خي كلذ اولعفف ؛جحلا ىلإ اهب نيعتمتم اوريصبل ؛ةرمع ىلإ جحلا
 : ثيدحلا دئاوف (د)

eS ت 

 .يدهلا قوسي نأ الإ اًعتمتم ريصيل ةرمعلا ىلإ جحلا خسف ةيعورشم <

 مارحإلا هوجو نايب :باب )١717(* مقرب ملسمو “هامسو جلاب ل نم :باب )١546« مقرب يراخبلا هاور <51

 ؟هكسن نم نراقلا لحي ىتمو «رمعلا ىلع جحلا لاخدإ زاوجو هنارقلاو عتمتلاو جحلا دارفإ زوجي هنأو



 تئناشثلا سسس لا

 © ثلاثلا ثيدحلا م

 هباحصأو يتقي هللا لوسر مدق :لاق هيب سابع نب هللا دبع نع -۷

 هللا لوسر اي :اولاقف ,ةرمع اهولعجي نأ مهرمأف .جحلاب نيلهم ةعبار ةحيبص

 . (هلك لحلا» :لاق ؟لحلا : يأ

 ميدل
 )١55(. مقر ثيدحلا ىف هتمجرت تقبس . غن سابع نب هللا دبع : يوارلا

 ظ : ثيدحلا عوضوم (آ)

 . اعتمت ريصيل ؛ةرمعلا ىلإ جحلا خسف مكح

 : تاملكلا حرش (ب)

 . ةكم لصو : مدق

 . هعم اوجح نيذلا :يأ : هباحصأ

 . ةرجهلا نم رشع ةنس ةجحلا يذ نم ةعبارلا ةليللا ةحيبص :يأ : ةعبار ةحيبص

 . دحألا موي كلذ ناكو

 اراق ناك نم مهنم نأل ؛مهلك ال مهضعب :دارملاو «ححلاب نيبلم : جحلاب نيلهم
 ظ اتسمت

 . يده هعم مهنم نكي مل نم :دارملاو ,ةباحصلا رمأ :يأ :مهرمأف

 . مهتجح :يأ :اهولعجي نأ

 . عتمت ةرمع :يأ :ةرمع

 .انلح لحلا :يأ :ريدقتلاو ,فوذحم أدتبمل ربخ اهنأ ىلع :يأ عفرب : ؟لحلا يأ

 .هلك لحلا مكلح :ريدقتلاو ,فوذحم أدتبمل ربخ هنأ ىلع لحلا عفرب : هلك لحلا

 يده هعم نكي مل ل جحلا خسفو جحلاب دارفإلاو نارقإلاو عتمتلا :باب (86) مقرب يراخبلا هاور--۷

 . جحلا رهشأ يف ةرمعلا زاوج :باب )۱۲٤١( مقرب ملسمو



 ماسكحألا ةدمع حرش ماسيقألا هييذت

 : يلامجإلا حرشلا (ج)

 نم حبصلا ةالص دعب اًجاجح ةكم ىلإ ةنيدملا نم هباحصأو مّ يبنلا جرخ
 يذب تاب مث «ةرجهلا نم رشع ةنس «ةدعقلا يذ نم نيقب لايل سمخل «تبسلا موي
 نب هللا دبع ربخي :ثيدحلا اذه ىفو ءاولهأ رهظلا ةالص دعبو دحألا ةليل ةفيلحلا

 ا نار للا ىف يال رار البلا دوم اوما ميا نقم ایف

 نم رمألا اذه لمشي ملو ءةرمع ىلإ جحلاب مهمارحإ اولوحي نأ ميم يبنلا مهرمأف

 لحي يذلا هلك لحلا وه له ؟مهلح لحل ا: يأ مسيء يبنلا اولأسف يدهلا قاس دق ناك

 ىوس ام هب لحي يذلا لحلا ضعب مأ ؟مارحإلا يف تاروظحملا عيمجو ءاسنلا هب

 . هلك لحلا هنأب مي يبنلا مهربخأف ؟ءاسنلا

 : ثيدحلا دئاوف (د)

 ١- اعتمتم ريصيل ؛ةرمع ىلإ جحلا ةين جاحلا خسف ةيعورشم .

 . ًالماك ًاللحت ةرمعلاب هيف للحتي خسفلا اذه نأ -۲

 حيبي صقانو ؛مارحإلا تاروظحم عيمج حيبي لماك :ناعون للحتلا نأ -۴

 . ءاسنلا ىوس تاروظحملا

 . هلاثتما ىتأتيل ؛ لمجملا ءيشلا نع لاؤسلا ةيعورشم -4
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 دس سسومو مارال

 م“ عبارلا ثيدح ا م

 ناك فنك : سلاج انأو ديز نب ةماسأ لئس : لاق ربيبرلا نب ةورغ نع -1

 . صن ةوجف دجو اذإف «قنعلا ريسي ناك :لاق ؟عفد نيح ريسي ی هلل لوسر

 : نايوارلا

 ىبأ تنب ءامسأ همأ .يدسألا ىشرقلا ماوعلا نب ريبزلا نب ةورع :وه :ةورع

 لاق ءاًنومأم اًكاع اتبث ةقث ناكو ‹ فلا لزتعاو «نيرشعو ثالث ةنس دلو «اغغ هغو ركب

 نيذلا ةعبسلا ءاهقفلا دحأ :وهو «ءالدلا هردكت الو «فزني ال ارحب ناك : يرهزلا هيف

 ءهقاس فصن تلكأف «هلجر ىف ةلكآلا هتباصأ دقو «ةنيدملا ىف ىوتفلا مهيلإ عجرت

 «هلك كندب ىلع تضق ابرو ءاهلك كلجر ىلع تضق اهعطقت مل نإ : ءابطألا لاقف

 تنك ام :لاقف «عطقلا ملأب سحت الئل ؛ءاود كيقسن الأ :اولاقف ءاهعطقب هسفن تباطف

 فارطأ يل تناك هنإ مهللا :لاق «هتالص نم غرف املف جلتخا الو روضت امف ءاولعفف

 «تيفاع دق املاطل تيلتبا نئلو و e « ةعبرأ

 الثمتم لاق اهب هوزع الو

 ىلثم ىتف تباصأ دق الإ رهدلا ىدم ةبيصم ينبصت مل ينأ ملعأو

 . نيعس ةو عبرأ ةنس ةنيدملا يف يفوت"

 .(۲۰۹) مقر ثيدحلا حرش يف هتمجرت تقبس اأ

 ٠ ةفرع نم عفد نيح مايع ا ىلا ريس ةيفيك ا نشر

 - هللا همح رح ةدمعلا فلؤم لعلو ؛ ةرمعلا ىلإ جحلا خسف بابل o امو ثيدحلا اذه يف سيل ل

 . ملعأ هّللاو ءمهوحنو باتكلا خاسن نم أطخ تطقسف ةمجرتلا عضو وأ ٠ يسنف كلذل ةمجرت عضي نأ دارأ

 ىلإ تافرع نم ةضافإلا : باب 2285 مقرب ملسمو ( رعشلا ىف ةعرسلا :باب 75067 مقرب يراخبلا هاور - 2

 . ةليللا هذه ىف ةفلدزملاب اعيمج ءاشعلاو برغملا ىتالص بابحتساو «ةفلدزملا



 : تاملكلا حرش (ب)

 . فورعم ريغ لئاسلا : ةماسأ لئس

 . ربخلا ديكوت :اهنم ضرغلا ,ةيلاح ةلمج : سلاج انأو

 , رحنلا ديع ةليل بورغلا دعب كلذو ,ةفلدزم ىلإ ةفرع نم راس : عفد

 طسبنم ريس :وهو .قنعلا ريسلا ريسي : يأ قلطم لوعفم هنأ ىلع بصنلاب : قنعلا

 . اًئيطب الو اعيرس سيل ةقانلا قنع هب كرحتي

 . عرسأ : صن
 : يلامجإلا حرشلا (ج)

 هعفد يف مثل يبنلل افيدر ناك يذلا ,ديز نب ةماسأ نأ ,رييزلا نب ةورع ربخي

 هريس ناک له ؟هعفد نيح ريسي مكي هللا لوسر ناك فيك لثس «,ةفلدزم ىلإ ةفرع نم

 هب كرحتي ثيحب «ةعرسلا نم عون هيف اًئيثح ريس ناك نأ تإ ربخأف ؟اًثيطب وأ اًعيرس

 . ذئنيح عارسإلا يف ةيذألا مدعل ؛عرسأ اًعستم دجو اذإف ,ةقانلا قنع

 > : ثيدحلا دئاوف (د)

 عستملا يف الإ ,عيرسلا الو ءيطبلاب سيل ريسب ةفرع نم عفدلا ةيعورشم ١-

 ( . عرسيف

 .كلذ يف هوعبتيل ؛ ثي يبنلا لامعأ ةفرعم ىلع غن فلسلا صرح -؟

 . «سلاج انأو» :ةورع لوقل ؛ربخلا نم دكأتلا ىلع لدي ام ركذ م

 .ةطاحإو هب املع سانلا برقأ ىلإ لاؤسلا هجوي نأ ملعتلا نسح نم نأ - ٤

OOO 



 © سماخلا ثيدحلا م

 عادولا ةجح يف فقو ا يبنلا نأ ؛ة#2 ورمع نب هللا دبع نع -أ41
 الو حبذا :لاقف «حبذأ نأ لبق تقلحف ء«رعشأ مل : لجر لاقف هنولأسي اولعجف
 (جرح الو مرا) : لاق ‹ يمرأ نأ لبق ترحنف ءرعشأ مل :لاقف ءرخآ ءاجو .(جرح

 .(جرح الو «لعفا» :لاق الإ رخأ الو مدق ءيش نع ذئموي لئس امف

 ا
 . )١197( مقر ثيدحلا يف هتمجرت تقبس . اڅ ورمع نب هللا دبع : يوارلا

 . ديعلا موي ححلا لاعفأ نيب بيترتلا مكح : ثيدحلا عوضوم (آ)

 : تاملكلا حرش (ب)

 نيبو اهئيب «ةبقعلا ةرمج دنع هريعب ىلع كلذ ناكو «تبث وأ ثكم :ففو

 . ديعلا موي لاوزلا دعب ىطسولا

 .(۲۲۳) مقر ثيدحلا حرش يف اهنايب قبس : عادولا ةجح
 . همسا ركذي مل : لجر
 . نايسن وأ لهجل امإ «نطفأ مل وأ ءملعأ مل : رعشأ مل

 . ىسوملاب هلوصأ نم يسأر رعش تلزأ : تقلح
 . ةحابالل رمأ لعف : حبذا . ييده حبذأ : يأ : حيذأ

 . ةيدف الو مثإب كيلع قيض ال : جرح ال

 ل لوألا نبع جرب 3 ا
 . ةبقرلا يف اهريغل : حبذلاو ءاهتبل يف لبإلل :رحنلاو «يبده ترحن : يأ :ترحن .

 كفل موي : يأ : لموت دة ةرمج يف رامجلا ىصح فذقأ : يمرأ

 . نم باب )١05(* مقرب ملسمو ءاهريسغو ةبادلا ىلع فقاو وهو ايتفلا :باب (AT مقرب يراخبلا هاور -

 ش ي و
 ةنسلا نإو «ةضافإلا فاوط مث «قلحلا مث «حبذلا مث «ةبقعلا ةرمج يمر 'ةعبرأ رحسنلا موي لاعفأ نإ : يوونلا لاق

 نم ةعامج لاق اذهيو ؛ثيداحألا هذهل هيلع ةيدف الو «زاج ضعب ىلع اهضعب مدقو فلاخ ولف ؛اذكه اهييترت
 هلوق ىلع ءانب مدلا همزل ؛فاوطلاو ىمرلا ىلع قلحلا مدق اذإ هنإ :فيعسض لوق يعفاشللو ءانبهذم وهو «فلسلا

 . (06 /9) ؟ملسم حرش ٠١ كسنب سيل قلحلا نإ :فيعضلا



 ماكحألا ةدمع حرش مامفألا بذا س

 ي ا
 اورحن مث « ةبقعلا ةرمج اومر ءرحنلا ديع موي حابص ىنم ىلإ جاجحلا لصو اذإ

 بيترتلا وه اذه . يعسلاو فاوطلل ةكم ىلإ اوضافأ مث , مهسوؤر اوقلح مث « مهيده

 ( . لمكألا

 يبنلا باوج نع « شيف 7 صاعلا نب ورمع نب هللا دبع ربخي : ثيدحلا اذه يفو

 سانلا لعجف «عادولا ةجح يف مي فقو ثيح «بيترتلا اذه فلاخ نميف ملي

 : لئاق نمو « حبذأ نأ لبق تقلحف رعشأ مل : لئاق نمف .ريخأتلاو ميدقتلا يف هنولأسي

 : لاق الإ ءرخأ الو مدق ءيش نع لئس امف « يمرأ نأ لبق ترحنف رعشأ مل

 يف « ريسيتلاو ليهستلا ةدعاق : ةيعرشلا ةدعاقلا عورف نم عرف اذهو.(جرح الو لعفا»

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو , ةحمسلا ةيفينحلا ةلملا هذه

 : ثيدحلا دئاوف (د)

 ١ - هتمأ ميلعت ىلع هصرحو مو يبنلا حصن لامك .

 . عورشملا فلاخ اذإ ,هرذع 0 دقت -"؟

 مث «يمرلا : يلاتلا وخنلا ىلع ديعلا موي جحلا رئاعش بيترت لضفألا نأ -»#

 ٠ ةضافإلا مث , قلحلا مث ,رحنلا

 . ")اهيف جرح ال بيترتلا اذه ةفلاخم نأ -5

 ا . ةيمالسإلا ةعيرشلا رو ٥

 . مهميلعتو « سانلا ءاتفإل ؛ ةماعلا نكامألا دنع ملاعلا فوقو ةيعورشم 5

 )١( ناتروكذملا ناتروصلا : اهنمف ء روص ةدع ىلع ةلئسألا تدرو :

 ١_الحلق يمرلا لبق رحنلا ۲ م . حبذلا لبق .
 ثيدحلا اذه تاياور ضعب ىف نايرخأ ناتروصو . ١

 م ا نمرلا لف ةضاقإلابب# ٠ يمرلا لبق قلحلا8 .
 سس يزاخبلا دنعو « سابع نبا ثيدح يف ىلوالا ثالثلا روصلا نع لاؤسلا دروو :

  6يلع ثيدح يف امك ؛ قلحلا لبق ةضافإلا - 1 . ءاسملا دعب يمرلا

 . ' رباج ثيدح يف امك حبذلا لبق ةضافإلا - 0

 . دواد يبأ دنع كيرش .نب ةماسأ ثيدح يف امك فاوطلا لبق يعسلا - ۸

 يفن يف « همالك ةوقو ملل يبنلا ىلع ةلئسألا دراوت نألف ؛ ركاذلا ملاعلا امأو , حضاوف يشانلاو لهاجلا امأ (؟)

 . ةعيرشلا هذه تايضتقم نم ليهستلاو اميسال . كلذ يف حماستلا ىلع لدي < اهلثم دوعلا نع يهنلا مدعو حرحلا



 ته يع بححجتماللا ةا/ا/

 © سداسلا ثيدحلا ©

 هآرف .هتظات دوعسم نبا عم جح هنأ «يعخنلا ديزي نب نمحرلا دبع نع -4*

 مث ؛هنيمب نع ىنمو .هراسي نع تيبلا لعجف «تايصح عبسب ىربكلا ةرمجلا يمري
 . مل ةرقبلا ةروس هيلع تلزنأ يذلا ماقم اذه :لاق

 جرس
 :نايوارلا

 تام نيعباتلا نم ةقث يفوكلا :وه : يعخنلا سيق نب ديزي نب نمحرلا دبع ١-

 . نينامثو ثاللث ةنس

 ناك « هون يلذهلا بيبح نب لفاغ ¿ن نب دوعسم نب هللا دبع :وه : دوعسم نبا -۲

 مالغل كنإ» : ا يبنلا هل لاقو «نيترجهلا رجاهو «مالسإلا يف لجر سداس

 A O :لاقو .«ملعم

 . مسرع هللا لوسر ىلإ اًيدهو اتمس سانلا برقأ نم هوښ ناك .دوعسم نب هللا دبع

 ءاهدعب امو ردب ةوزغ دهش «هکاوسو «هداسوو هيلعن بحاص :وهو .همدخي ناكو

 دهش . ميا يبنلا ىلإ هب ءاجو هسأر زتحاف ردب ةوزغ يف لهج يبأ ىلع زهجأو

 اهيف ءاضقلا ىلوتو «مهنيد مهملعيل ؛ةفوكلا لهأ ىلإ هاف رمع هثعبو «ماشلا حوت
 عضب نع نيثالثو نيتنثا ةنس اهيف يفوت ىتح ,ةنيدملا ىلإ هنت نامثع هاعد نأ ىلإ

 . عيقبلا يف نفدو ةنس نيتسو

 . ةبقعلا ةرمج هنم ىمرت يذلا ناكملا : ثيدحلا عوضوم (آ)

 : تاملكلا حرش (ب)

 . هنم ةدحاولا مساب تيمس رامجلا يمر ناكم : ةرمحلا

 يهو «كلذب اهفصو ببس نيب نم دجأ ملو «ةبقعلا ةرمجل فصو : ىربكلا
 . ةكم ىلإ تارمجلا برقأ

 )١١945( مقرب ملسمو .هراسي نع وبلا لعجف ةبقعلا ةرمج ىمر نم :باب )13711( مقرب يراخبلا هآور 4

 . ةاصح لك عم ربكيو هراسي نع ةكم نوكتو .يداولا نطب نم ةبقعلا ةرمج يمر :باب



 هد 0 ماسكحألا ةدمع حرش ماهفألا هييذت
 ب ةعكلا ::ةنلا

 ةرمجلا يمرل هيف تمق يذلا ناكملا :يأ : اذه

 . فقوم :يأ : ماقم

 . مع يبنلا وهو ءهيلع هللا لزنأ :يأ : هيلع تلزنأ يذلا

 ةرقبلا ةصق : اهيف تركذ يتلا ةروسلا: يأ : ةرقبلا ةروس

 : يلامجإلا حرشلا (ج)

 هللا دبع ةبحص يف جح هنأ نيعباتلا نم وهو «ىعخنلا ديزي نب نمحرلا دبع ربخي

 لصو املف :مهئالضفو مهئاهقفو ‹ يَ يبنلا باحصأ دحأ هوب دوعسم نبا

 ؛ هنيمب نع ىنمو «هراسي نع ةبعكلا لعجف ءاهل ًالبقتسم اهيلع فقو ةبقعلا ةرمج
 ‹كلذل اديكأت ؛ةرقبلا ةروس هيلع تلزنأ يذلا ماقم اذه :لاقو «تايصح عبسب اهامرف

 يمر ىلإ ةراشإلا اًصوصخ «جحلا ماكحأ نم ريثك ركذ اهيف نأل ؛ةرقبلا ةروس صخو

 . 170 :ةرقبلا] | « تادودعم مايأ يف هللا اوركذاو » : ىلاعت هلوق يف ءرامجلا

 : ثيدحلا دئاوف (د)

 ةبعكلا لعجيو «ىيمرلا دنع اهلبقتسي نأ : ةبقعلا ةرمج يمر ىف عورشملا نأ ١-

 هني نع یوا راسي نع
 , عبس رامجلا ىصح ددع نأ -

 . قولخم ريغ لزنم هللا مالك نآرقلا نأ -۳

 . هتاذب ىلاعت هللا ولع توبث -

 ش ي ىبنلا ةلاسر توبث -

 . ادكؤم اا ءيشلا ديكأت -1

 . ةنسلا رشن ىلع هصرحو هاب دوعسم نب هللا دبع لضف -۷

 . جحلا رفس يف لضفلاو ملعلا يوذ ةبحاصم ىلع صرحلا -4

QOR 



 حتا وأ | >> الى[١“ت_ تت صصص تلاثلا رس سلا
 دا

 © عباسلا ثيدحلا م

 محرا مهللا» :لاق « لي يبنلا نأ ' غلف رمع نب هللا دبع نع 0١-

 :اولاق .«نيقلحملا محرا مهللا» : لاق ءهللا لوسر اي نيرصقملاو :اولاق .«نيقلحملا

 .2(نيرصقملاو» : لاق .هللا لوسر اي نيرصقملاو

 : يوارلا

 . قلحلا نم ريصقتلا ةبترم

 عادولا هةحح ىفو «ةيبيدجلا ةوزعغ نيك كلذ ناكو ءءاعدلا اذه لاق: يأ :لاق

 : اشیا

 . ميملا اهنع ضوعو «ءادنلا ءاي تفذحف « هللا اي: يأ : مهللا

 . بوهرملا نم ةاجنلاو .بولطملا لوصح اهب يتلا كتمحر لزنأ : محرا

 ةلازإ : قلحلاو «ىلاعت هلل ادبعت ةرمعلا وأ جحلا ىف مهسوؤر نيقلاحلا :نيقلحملا

 ٠ هوحنو يسوملاب هلك سأرلا رعش

 ليضفت : باب 21 *-:) مقرب ملسمو «لالحإلا مث ريصفقتلاو قلحلا :باب )116۰ ) مقرب يراخبلا هاور -۲ ٤١

 نم هنأ يف روهمجلا نيب فالح الو ؟هنم هب للحتي امم وه وأ جحلا كسانم نم وه له سأرلا قلح : يبطرقلا لاق

 مهللا» :لاق هتك هللا لوسر نأ يي رمع نبا ثيدح نم تبث امل ؛ريصقتلا نم لضفأ قلحلا نأو ءجحلا لامعأ

 ىلع بجي كسن وه له اوفلتخاو ءريصقتلا نهتنس نأو «نقلحي ال ءاسنلا نأ ىلع ءاملعلا عمجأو «.. نيقلحملا محرا

 هيلع سيل :لاق ةفينح ابأ نإف ءودعب رصحملا يف الإ ءاهقفلا ةعامج لوق وهو «رذعب وأ ضرم وأ ودعب رصحأو جحلا

 . )559/1١( «دهتجملا ةيادب. اًئيش هيف بجوي



 د ۸۰ (erm ماكحألا ةدمع حرش مايفألا نت

 . لئاقلا فرعي ملو ةباحصلا :يأ : اولاق

 نيقلحملا :لق :يأ «ينيقلتلا فطعلا ىمسيو «نيقلحملا ىلع ةفوطعم : نيرصقملاو

 . هيحاون عيمج نم سأرلا رعش فارطأ صق :ريصقتلاو «نيرصقملاو
 : يلامجإلا حرشلا (ج)

 نيقلحملل هجحو هترمع يف اعد مي يبنلا نأ هيف رمع نب هللا دبع ربخي
 «مهترمعو مهجح يف هل ًاميظعتو ىلاعت هلل ادبعت ؛مهسوؤر نوقلحي نيذلا

 اعد «لمكأو رهظأ قلحلا يف ىلاعت هلل ميظعتلاو دبعتلا ناك ال نكل ءاضيأ نيرصقمللو

 . ةثلاثلا يف مهل اعد نيرصقملا يف تي ةباحصلا هعجار الو «نيقلحملل هت يبنلا

 : ثيدحلا دئاوف (د)

 اعيجشت ةدابعلاب ماق نمل اعد ثيح ؛هتمأب هتمحرو تت يبنلا حصن لامك ١-

 . هباوث يف ةدايزو «هل

 اعد مي يبنلا نأل ؛ةرمعلاو جحلا كسانم نم ريصقتلاو قلحلا نأ -؟

 . امهيلعافل

 . 27ريصقتلا نم لضفأ قلحلا نأ -۳

 . ريخلا ىلع ثحلا نم هنأل ؛ةدابعلاب ماق نمل ءاعدلا ةيعورشم ٤-

 . ةمألل ةمحرلا لومش ىلع غض ةباحصلا صرح ٥-

 . ريخلا هيف اب ملاعلاو ريبكلا ةعجارم زاوج -5

 . مع يبنلا قلخ نسح -ال

OOC 
 هقح ىف ريصقتلا نإف «جحلا لبق هرعش تبني ال ثيحب ؛ارخأتم ةكم مدق يذلا عتمتملا ريغبو لاجرلاب صاخ اذه (1)

 ‹جحلا يف قلحلاو ةرمعلا يف ريصقتلا نيب اوعمجيل ؛ عادولا ةجح يف هباحصأ كلذب مي يبنلا رمأ امك . لضفأ



 تسلاسمتلا سس دلا
 تح (هم

 ه نماثلا ثيدح ا م

 رحنلا موي انضف اف مسرع يبنلا عم انججح : تلاق « اشوف ةشئاع نع -“ ۲

 لوسر اي : تلقف ءهلهأ نم لجرلا ديري ام اهنم مسي يبنلا دارأف « ةيفص تضاحف

 موي تضافأ دق اهنإ «هللا لوسر اي :اولاق .(2(؟ىه انتسباحأ : لاق « ضئاح اهنإ « هللا

 موي تفاطأ «ىقلح « ىرقع» : يع يبنلا لاق . ظفل يفو .«اوجرخا» : لاق رحنلا

 . «يرفناف» : لاق . معن : ليق .(؟رحنلا

 . (۱۷۸) مقر ثيدحلا ىف اهتمجرت تقبس . اع ةشئاع نينمؤملا مآ : يوارلا

 . عادولا فاوط لبق ضيحلا مكح

 )5١5(. مقر ثيدحلا يف اهتمجرت تقبس .اعظي هرن نينمؤملا مأ : ةيفص

 .هجاوزأ عيمج اهبن م دم يملا و . عادولا ةجح ماع : يأ : انححج

 . جحلا فاوطل ؛ ةكم ىلإ انعفدف : انضفأف

 كلت تناكو «فاوطلاو عامجلا نم عنمي وهو : ضيحلا اهباصأ : ةيفص تضاحف

 . ةجحلا يذ نم رشع ثلاثلا ةليل ةضيحلا

 . عامجلا :وهو . هتجوز نم :.يأ : هلهأ نم لجرلا ديري ام

 عادولا فاوط وجر باب )1۲11( مقرب ملسمو «عادولا ةسح تاكا يراخبلا هاور - ۲ ۲

 . ضئاحلا نع هطوقسو

 ناكف «نيكسنلا دحأ جحلا نألو «هب E هنأو «هنم دبال فاوطلا اذه نأ ىلع لدف : ةمادق نبا لاق

 . (۲۲۹/۳) ؟ينغملا . ةرمعلاك انكر فاوطلا

 نبا ماریا نع عيكو قيرط نم نيود ؛هیدزب نأ هيلعف ءامزال اض رف كرت دقف ؛عدوي ملو جرخ نمف : مر نبا لاقو

 ملو : : ىلع لاق ءاوعدو ىتح هو مْ باطخلا نب رمع مهدرف ءاوعدوي ملو اورفن اموق نأ هللا دبع نب ريبزلا ىبأ نع ديزي

 . )1۷١/۷( ؟ىلحملا» . عضوم نع اعضوم رمع صخي



 ماكحألا ةدمع حرش مايقألا سنت

 . اهشإَم ةشئاعل ريمضلا : تلقف

 .جحلل تفاط نكت مل نإ :ينعي ؟ةكم نم جورخلا نم انتعنامأ : ؟انتسباحأ

 . قافشإلل ماهفتسالاو

 . نورضاحلا :يأ : اولاق

 . ديعلا موي :يأ : رحنلا موي

 تضافأ اهنأ هوربخأ نيذلل وأ .نيرضاحلل باطخلاو ,ةكم نم :يأ : اوجرخا

 . ةحابإلل رمألاو ءرحنلا موي

 يف امهلامعتسا ىرج دقو «ةدايإلاو كالهلا : ىنعمب ءءاعد اتملك : ىقلح ىرقع

 كتلكثو ؛كادي تبرت : مهلوق لثم .يلصألا ىنعملل ةدارإ ريغ نم ليوهتلا ماقم
 اهقلحو «ىرقع هللا اهرقع :يأ «فوذحم لعفب ردصملا ىلع نابوصنم امهو «كمأ

 . ىقلح
 . هدعب ام هيلع لدي امك «ةيفص تلاق وأ «نيرضاحلا ضعب لاق :يأ : ليق

 . هنع لوؤسملا ريرقتل ؛باوج فرح : معن

 اهنأل ؛هب اهصخ ةيفصل باطخلاو «ةحابإلل رمألاو ءةكم نم يجرخاف : يرفناف

 . اوجرخا :لاق نيح لوألا هباطخ رضحت مل اهلعل وأ «نأشلا تاذ

 : يلامجإلا حرشلا (ج)

 عادولا ةجح :ينعت ميم يبنلا عم اوجح مهنأ ءاعللف ةشئاع نينمؤملا مأ ربخت

 نينمؤملا مأ ةيفص :مهنمو «رحنلا موي جحلا فاوط هعم اوفاطف ةرجهلا نم رشع ةنس

 و: ادار نلف ها يع يبنلا ملعي ملو كلذ دعب تضاح مث عشا

 لبق نم كلذب اهملعل ؛اضئاح تناك اهنأ هلم ةشئاع هتربخأ «هتأرما نم لجرلا ديري

 رهطت ىتح مهسبحتف جحلا فاوط لبق تضاح نوكت نأ ع يبنلا فاخف «ةيفص

 اهانعم ةدارإ نودب نسلآلا ىلع يرجت ىتلا ةروهشملا ةملكلا كلت لاقف «فوطتو

 فاوط ا اهنأ ربخأ املف (؟ يه انتسباحأ» :مهفتساو ««ىقلح ىرقع» : يلصألا



 تلاتلا ¢ <| | س | وروما

 ذإ ؛مهسبحي ام دوجو مدعل ؛ذئنيح جورخلا مهل حابأ «ةضافإلا فاوط :وهو «ححلا

 . عادو فاوط اهيلع سيل ضئاحلا

 : ثيدحلا دئاوف (د)

 ١- رحنلا موي «جحلا فاوط» ةضافإلا فاوط عاقيإ ةيعورشم .

 . ضيحلاب طقسي ال ةضافإلا فاوط نأ -

 . حصي ال ضئاحلا فاوط نأ -۳

 ٤- عامجلا ىتح مارحإلا تاروظحم عيمج هب حابتسي يناثلا للحتلا نأ .

 . ضئاحلا نم عادولا فاوط طوقس -©

 . ضئاحلا ءطو ميرحت -

 . هب ًالهاج اًمرحم اًئيش لعفي نأ دارأ نم نالعإ بوجو -۷

 . ةحلصملل هنم ىحتسي امع رابخإلا زاوج -۸

 . هب حيرصتلا نم ىحتسي امع ةيانكلا هلامعتسا -4

 ٠- هانعل دصق نودب ءاعدلا ظافلأ نم هلامعتسا يرجي امع وفعلا .

 ١- هلهأل مع يبنلا ةياعر نسح .

 ١- مرحم نودب رفاست ال ةأرملا نأ .

OO 



 ه/ 15 | سس ماسكحألا ةدمع حرش مامفألا هيبت

 ا - 9

 هيب Need الإ تیبلاب

 : يوارلا

 )١55(. مقر ثيدحلا ىف هتمجرت تقبس . سابع نب هللا دبع

 . عادولا فاوط مكح : ثيدحلا عوضوم (أ)

 : تاملكلا حرش (ب)

 مهيلهأ ىلا نوفا (سانلا)ب دارملاو ا يبنلا مهرمأ : يأ : 0 رمأ

 اقتلا : مهدهع

 . تيبلاب فاوطلاب : يأ : تيبلاب

 . ةكم نم اهجورخ نيح ضيحلا اهباصأ يتلا : ضئاحلا

 ياما حرا اجل

 اودارأ اذإ ا كلي يتلا مهل رمآلاو اورمأ ساتلا نأ 2. عن سابع نب هللا دع ربحي

 « هب هولبقتسا ام لثمب : : تسلا اوعدوي نأ «مهکسانم مامتإ دعب مهيلهأ لإ ريفا

 اهنكمي ال اهكسانم تمهتأ ىتلا ضئاحلا تناك امل نكل ؛هب فاوطلا مهدهع رخآ اولعجف

 . عادولا فاوط اهنع طقسأف ءاهنع عراشلا ففخ ؛ ةلوهسب ةراهطلا راظتنا

 ‹عادولا فاوط بوجو :تاب (1TYA))» مقرب ملسمو «عادولا تاو باب )1١5574(. مقرب يراخبلا هاور - ۲ ۳

 . ضئاحلا نع هطوقسو



 تح | CO حس تلاثلا سسس لا

 : ثيدحلا دئاوف (د)

. 
 ''"ةكم نم جورخلا دارأ اذإ رمتعا وأ جح نم لك ىلع عادولا فاوط بوجو

- ١ 

 ءيش رخآ عادولا فاوط لعج بوجو -؟ .
 . ضئاحلا نع عادولا فاوط طوقس -۴

 ي ةهلسالا ةقوشلا يستاع#

 . ةبعكلا ةمرح مظع -ه

QO 

e يبنلا نأل ؛ رمتعملا ىلع عادولا فاوط بوجو ىلع لدي ال ثيدحلا نإ : لئاق لوقي دق )١( 
 ةنارعجلا ةرمع يف الو « ءاضقلا ةرمع يف عادولل فاط هنأ هنع ظفحي ملو « عادولا ةجح .

 و اا ةرمعف « عادولا ةجح ىف الإ نكي مل عادولا فاوط باجيإ نإ : لاقي نأ كلذ ىلع باوجلاو

 . يبنلا نأ : وهو « هقبس ضرف ول « بوجولل اًطقسم ةنارعجلا ةرمع يف نأ ىلع « باجيإلا لبق اتناك ةنارعجلا
 ٠ اذإ رمتعملا باه : هحيحص يف يراخبلا لاق « ئزجم ةرمعلل هفاوطف ةكمب هكسن ءاضقنا دعب مقي مل كلو
 أ | يىبنلا جورخ ةليل ةشئاع رامتعا ثيدح ركذ مث «؟ عادولا فاوط نم هئزجي له .جرخ مث « ةرمعلا فاوط فاط

 ٠ : لاطب نبا نع ًالقن ةيفلسلا ةعبطملا « (17١5ص ..7ج)6 حتفلا» يف رجح نبا هحراش لاق « ةنيدملا ىلإ مو

 هدهع رخآ نكيلف رمتعا وأ جح نم » : هئزجي هنأ « هدلب ىلإ جرخف فاط اذإ رمتعملا نأ ءاملعلا نيب فالخ ال
 نكيلف «رمتعا وأ «تيبلا اذه جح نم» : مليح يبنلا نع سوأ نب هللا دبع نب ثراحلا ثيدح ركذو ,«تيبلاب

 بوجو ديؤيو « فلاخملا ركذي مل هنكل « دانسإلا اذه ضعب يف فلوخ جاجحلا نأب هملعأو «تيبلاب هدهع رخآ
 نم باوج يف «كجح يف عنصت امك «كترمع يف عنصاو» : مدير. هلوق مومع . رمتعملا ىلع عادولا فاوط
 ٠ فوقولاك « هئانثتسا ىلع ليلدلا لد ام الإ هنم جرخي ال مومعلا اذهو ؟ يترمع يف عنصأ نأ ينرمأت فيك : لاق

 رمتعملاو جاحلا نم ًالك نأ : ىنعملا ثيح نم رمتعملا ىلع عادولا فاوط بوجو ديؤيو ‹ يمرلاو « تيبملاو .
 و ا مر ا رحل كسان



 ماكحألا ةدمع حرش ماهفألا هيبت

 © رشاعلا ثيدحلا م

 هان بلطملا دبع نب سابعلا نذأتسا :لاق هب رمع نب هللا دبع نع - ٤

 . (هل نذأف) هتياقس لجأ نم ىنم يلايل ةكمب تيبي نأ « مع هللا لوسر

 ا
 : يوارلا

 .(۱۷۲) مقر ثيدحلا ىف هتمجرت تقبس . هيض باطخلا نب رمع نب هللا دبع

 )١7١(. مقر ثيدحلا حرش ىف هتمجرت تقبس : هنت سابعلا

 : ثيدحلا عوضوم (أ)

 . ىنمب تيبملا كرت مكح

 : تاملكلا حرش (ب)

 . ةصخرلا وهو .نذإلا بلط : نذأتسا

 . اليل ماني : تيبي

 ةيناثلاو «ةرشع ةيداحلا : يهو («ىنمب جاجحلا اهيف يتلا يلايللا : يأ : ىنم يلايل

 )۲۳۰١(. مقر E قبسو «ةجحلا يذ نم ةرشع ةثلاثلاو «ةرشع

 . «نذأتسا» : هلوقل ليلعت : لجأ نم

 ىف هايإ مهيقسيو «سيبزلا هيف دبني ناكو «مزمز ءام نم سانلا هيقسي ام : هتياقس

 . مالسإلاو «ةيلهاجلا

 . كلذ يف هل صخرف : هل نذأف

 ( : يلامجإلا حرشلا (ج)

 نأ 0 اقف باطخلا نب رمع نب هللا دبع ربخي

 ورب



 — سنس س

 مزمز ءام ةياقس ةحلصم عطقنت الأ لجأ نم ةكمب تيبيو ‹ىنم يلايل ىنمب تيبملا عدي
 . ةماعلا ةحلصملل ةاعارم ؛ كلذ يف هل نذأف ؛يلايللا كلت يف هنع

 : ثيدحلا دئاوف (د)

 هنع طقسيف لجعت نم الإ «قيرشتلا مايأ يلايل ىنمب جاجحلا تيبم بوجو ١-

 . ةثلاثلا يف تيبما

 ةماع ةحلصمب لغتشا نم لك مهب قحليو «ةياقسلا لهأ نع تيبملا طوقس -؟

 . رورملا لاجرك

 . ت بلطملا دبع نب سابعلا ةليضف -۳

 . نفسا ملام ةناتعلا ليقف: تا

OOO 



 سد ماكحألا ةدمع حش ماهفألا هيبت
 ه رشع يداح لا ثيدحلا م

 ءاشعلاو برغملا نيب متي يبنلا عمج : لاق « اقل رمع نب هللا دبع نع -“
 . امهنم ةدحاو رثإ ىلع الو ءامهنيب حبسي ملو « ةماقإ امهنم دحاو لكل « عمجب

 م
 : يوارلا

 . (197) مقر ثيدحلا يف هتمجرت تقبس . غاب باطخلا نب رمع نب هللا دبع

 : ثيدحلا عوضوم (آ)

 . جاجحلل ةفلدزمب ءاشعلاو برغملا نيب عمجلا

 : تاملكلا حرش (ب)

 تقو يف امهالصف ىرخألا ىلإ امهادحإ مض : ءاشعلاو برغملا نيب عمج

 ظ ءاشعلا تقو : انه وهو .دحاو

 . مالسإلاو اا نايف سالا عامتجال كلذب تيمس ةفلدزمب : عمجب

 . ءاشعلاو برغملا : يأ : امهنم

 ةالصلا ةماقإ : يأ : ةماقإ

 . ةلفان لصي مل : يأ : حبسي ملو

 . بقع : امهحتف زوجيو ةئلثملا ءاثلا نوكسو ةزمهلا رسكب : رثإ

 : يلامجإلا حرشلا (ج)

 ES يبنلا نأ هيف باطخلا نب رمع نب هللا دبع ربخي

 كلذ ناكو «ءاشعلاو برغملا نيب ةفرع نم عجر نيح كلذو « ةسفلدزم يف عادولا

 ةحح : باب < (Y1۸A\) مقرب ملسمو « عوطتي ملو امهنيب عمج نم : باب( )١046( مقرب يراخبلا هاور -79 56

 ظ . مي يبنلا



ESE oA۹ 

 لك بقع ىلع الو ءامهنيب ةلفان لصي ملو ءامهنم ةدحاو لكل ماقأو ءريخأت عمج

 .امهنم ةدحاو

 : ثيدحلا دئاوف (د)

 ."''ةفلدزم يف ةفلدزم ةليل ءاشعلاو برغملا نيب جاجحلا عمج ةيعورشم ١-

 . نيتعومجملا نم ةالص لكل ةماقإلا ةيعورشم -

 ٣“ اريخأت عمجلا ناك نإو نيتعومجملا نيب لفنتلا كرت ةيعورشم .
 امأ ءرهظلا ةبتار : كلذكو ءرفسلا يف ءاشعلاو برغملا يتبتار كرت ةيعورشم - ٤

 . ًارفس الو ًارضح كرتت الف ءرجفلا ةبتار

 . ءاعد الو ةالصب ةفلدزملا ةليل ءايحإ عرشي ال هنأ -

 : هيبنت (و)

 دق نوكي نأ امإف :رتولا لصي مل هنأ «امهنم ةدحاو رثإ ىلع الو» : هلوق رهاظ

 يبنلا نأل ؛ غف رمع نبا هب ملعي ملو رتوأ نوكي نأ امإو «ةليللا كلت رتولا كرت

 هب رمأو «ريسلا هب دج اذإ هريعب ىلع رتوي ناك ىتح رتولا ىلع بظاوي ناك تت

 . ءانثتسا نودب اماع ارم هتمأ

OOO 

 تقو لوخد لبق اهيلإ لصو اذإ امأ ءءاشعلا تقو لوخد دعب ةفلدزم ىلإ لصو نمل ءريخأت عمج عمجلا اذه )١(

 نبا نأ ديزي نب نمحرلا دبع نع ؛« يراخبلا حيحص ١ ىف امك عمج نودب اهتقو يف برغملا يلصي هنإف ءاشعلا

 ىلص مث .ماقأو «نذأف الجر رمأف « كلذ نم بيرق وأ .ةمتعلاب ناذألا نيح ةفلدزملا انيتأف 9-5 . هو دوعسم

 ۰ نيتتعكر ءاشعلا ىلص مث ماقأو نذأف الجر یا رمأ مث ۰ ىشعتف هئاشعب اعد مث ‹ نيتعكر اهدعب ىلصو برغملا

 ناذأب اهدحو ةالص لك نيتالصلا ىلصف اًعمج انمدق مث ءةكم ىلإ هللا دبع عم انجرخ : ظفل يفو ثيدحلا
 يأ اهليجعت لضفألاو : ةلبانحلا بتك نم وهو «هحرشو «ىهتنملا ١ ىف لاق ءامهنيب نيعلا حتفب ءاشعلاو ةماقإو

 يفو ءاهرخؤي الو اهتقو يف برغملا يلصيف بورغلا تقو اهقضاوي مل نإ اهدصق مرحمل عمج ةليل الإ برغملا
 نسيف امرحم اهدصق نمل ةفلدزملا ةليل الإ لضفأ - برغملا يأ - اهليجعتو ءاضيأ مهبتك نم ‹هحرشو ( عانقؤلا)

 يف اهيلصي لب اهرخؤي مل هتقو اهب لصح نإف .«بورغلا تقو اهفاوي مل نإ ءاشعلا عم اهيلصيل اهريخأت هل



 ماسكحألا ةدمع حرش ماسيفألا هنت
 س 0۹۰| هس

 س لالح ا ديص نم لكأي مرخا باب ھ
 . ةرمع وأ جح يف لخد نم : مرحملا

 . ةرمع وأ جح ىف نكي مل نم : لالحلاو

 ىلع مارح وهو ءاعبط شحوتم يرب لالح ناويح لك : انه هب داري ديصلاو
 }40: :دناإ < مرح متنأو ديصلا اولتقت ال اونمآ نيا اهيأيإ» ٠ 0 ا

 I O ا

 نم الو .ديصلا سفنب قلعتي ىنعم لجأ نم ميرحتلا اذه سيلو «أ يي

 «هفرتلا نع مرحملا داعبإ لجأ نم ملعأ هللاو نكلو «هلكأل مرحملا ةيلباق مدع لجأ

 لابقإلا نم هددصب وه امع كلذب ىهلتيف «هبلط يف هندب لاعشإو «ديصلاب هبلق قلعتو

 ةك ماه لاغتشالاو «ىلاعت هللا ىلع

 ه لوألا ثيدح ا م
 «هعم اوجرخف اجاح جرخ « مكي هللا لوسر نأ هش ةداتق يبأ نع - ٩

 اوذخأف «يقتلن ىتح رحبلا لحاس اوذخ» :لاقو -ةداتق وبأ مهيف- مهنم ةفئاط فرصف

 نوريسي مه امنيبف «مرحي ملف ةداتق ابأ الإ ءمهلك اومرحأ اوفرصنا املف ءرحبلا لحاس

 نم اولكأف اولزنف ءاّناتأ اهنم رقعف رمحلا ىلع ةداتق وبأ لمحف «شحو رمح اوأر ذإ
 ءاهمحل نم ىقب ام انلمحف !؟نومرحم نحنو ديص محل لكأن : اولاق مث ءاهمحل

 ءاهيلع لمحي نأ هرمأ دحأ مكنم» :لاقف ؟كلذ نع هانلأسف وع . هللا لوسر انكردأف

 :لاق «ةياور يفو .2 اهمحل نم ىقب ام اولكف» :لاق ءال :اولاق .«؟اهيلإ راشأ وأ

 .اهنم لكأف «دضعلا هتلوانف «معن : تلقف «؟ءيش هنم مكعم له

 ا
 دحأ ةوزغ دهش « هنا يجرزخلا يراصنآلا يعبر نب ثراحلا «ةداتق وبأ : يوارلا

 :باب )١195(( مقرب ماسر «ديصلا لتق يف لالحلا مرحملا نيعي ال :باب «(۱۷۲۸) مقرب يراخيلا اروع عك



 ا | جت _  _  ا تاخر

 ضعب يف مديح يبنلا معد « مكي هللا لوسر سراف :هل لاقي ناكو ءاهدعب امو

 امب هللا كظفح» :هل لاق .ظقيتسا املف «مونلا نم هتلحار ىلع لام نيح هرافسأ

 . نيسمخو عبرأ ةنس ةنيدملا يف يفوت «هيبن تظفح

 . لالحلا ديص نم مرحملا لكأ مكح : ثيدحلا عوضوم (أ)

 : تاملكلا حرش (ب)

 نم تس ةنس ةدعقلا يذ ىف « ةيبيدحلا ةرمع ىف كلذو «أرمتعم : يأ اخ

 ش | . ةرجهلا

 . ةا عرار فلآ نم رکا اراك ر «هناحضأ :ىأ' ارج

 . ةعامج : ةفئاط

 . يع يبنلا مهفرص نيذلا ةفئاطلا يف : يأ : مهيف

 . رامضإلا عضوم يف راهظإ وهو «هسفن ينعي : ةداتق وبأ

 . اوكلسا :يأ :اوذخ

 . ئطاش وأ بناج : لحاس

 اوهتنا يذلا ناكملا نم وأ مسي ىبنلا دنع نم امإ ةفئاطلا : يأ : اوفرصنا املف

 | . لحاسلا يف هيلإ

 . ةرمعلاب مارحإلا اودقع : اومرحأ

 . هسفن ىنعي : ةداتق ابأ الإ

 :امو «ذإ دعب ام وه وأ ءذإ دعب ام هرسفي فوذحم هلماع نامز فرظ نيب : امنيب

 . ةفاك

 . ةأجافملل ذإو هباحصأ :يأ ءاورصبأ ذإ : اوأرذإ

 اهنأل ؛ شحو رمح تيمس .ةيلهألا رمحلا هبشت دويصلا نم عون : شحو رمح

 . اهلتق ادصاق اهيلع لبقأ : رمحلا ىلع ... لمحف



 ماسكحألا ةدمع حرش مايفألا هنت

 + نشأ + اناتأ . لتقف : رقعف

 . هسفنل مهنم لك لاق وأ ءضعبل مهضعب لاق : اولاق

 . مالعتسالل وأ خيبوتلل ماهفتسالا : لكأتأ

 . « لكأن  لعاف نم لاح ةلمجلاو «مارحإلاب نوسبلتم : نومرحم نحن

 . انقحلف : انكردأف . انعم انذخأ : انلمحف

 . ديصلا اذه محل نم انلكأ نع : كلذ نع

 ةزمه اهنم تفذح ةيماهفتسا ةلمجلاف ؟دحأ مكنمأ : يأ : ؟دحأ مكنم

 . ماهفتسالا

 . هنم بلط : هرمأ

 . اهرقع يتلا ناتآلا ىلع وأ «شحولا رمح ىلع :يأ : اهيلع

 . هنع لوؤسملا سفنل باوج فرح :ال

 . ةحابولل رمألاو «عيرفتلل ءافلا : اولكف

 . محللا نم :يأ : هنم

  akهنع لوؤسملا ريرقتل ؟باوج ب ىرح .

 . هتيطعأف : هتلوانف

 . هفتكو ناويحلا ةبكر نيب ام : دضعلا

 : يلامجإلا حرشلا (ج)

 فلآ نم رثكأ يف كيم يبنلا جرخ «ةرجهلا نم تس ةنس نم ةدعقلا يذ يف

 ىمسي داوب لزان نيكرشملا نم اددع نأ هغلبف ةرمعلا دصقل ؛هباحصأ نم ةئامعبرأو

 ربخي ثيدحلا اذه يفو «ةرغ ىلع نيملسملا اوذخأي نأ مدي ىبنلا فاخف ةقيغ يداو

 لحاس اوذخأي نأ مهرمأو ةداتق وبأ مهيف ةفئاط فرص ك يبنلا نأ ةداتق وبأ

 امنيبف ءمرحي ملف ءاضرفي مل ةرمعلاو جحلا نأل ؛ةداتق ابأ الإ مهلك اومرحأف ءرحبلا

 لمحف «لابجلل اداعص ناكو ءاهل ةداتق وبأ هبتناف شحو رمح اورصبأ ذإ نوريسي مه



 اهنم مهل لكألا لح يف اوكش مهنكل ءاهنم هباحصأو وه لكأف ىثنأ اهنم لتقف اهيلع
 يقاب اوعفرف !؟ نومرحم مهو اهنم نولكأي فيك اوموالت وأ اولءاستف ‹ نومرحم مهو
 دحأ مهنم له مهلأسف «هولأسف كي هللا لوسر اوقحل ىتح . مهعم هوبحطصاو محللا

 يقب ام لكأب مهرمأف ءال : اولاقف ؟اهيلإ راشأ وأ اهيلع لمحي نأ ةداتق يبأ نم بلط

 . مهبولقل اًئيمطتو ‹ مهسوفنل اًبيبطت لكأيل ؛ اهنم هوطعي نأ مهنم بلطو ءاهمحل نم
 : ثيدحلا دئاوف (د)

 . رغصألا جحلا : ىمستو جح ةرمعلا نأ ١-

 . رذحلا ذخأو ودعلا نم زرحتلا ةيعورشم -

 . ىلاعت هللا ىلع لكوتلا يفاني ال كلذ نأ -۳

 . ديصلا نم اهنأو « شحولا رمح لح -4
 . هندب نم عضوم : يأ يف « هرقعب ديصلا لح -6

  مومع رهاظ يف ًالخاد ناك اذإ .هلح يف كش امع عروتلا ةيعورشم -5

 ظ ظ ا
 اوكش نيح محللا نم اولكأي مل ثيح ؛ مهطايتحاو غب ةباحصلا عرو لامك -۷

 ٤ 0 . هومري ملو

 . لكشي امع ملعلا لهآ لاؤس بوجو -/

 . مكحلا هب فلتخي اميف لئاسلل يتفملا لاصفتسا بوجو -4

 ةراشإ نم « هديص يف رثأ مرحملل نكي مل اذإ « مرحملل لالحلا ديص لح-٠

e 

 ١١- هتمأ ىلع هتقفشو مسی یبنلا ميلعت نسح .

OO 



 ڪڪ ج 1 ڪک ماكحألا ةدمع حرش ماهفألا هسينت

 © يناثلا ثيدح ا م

 ارامح مكي هللا لوسرل ىدهأ هنأ هغ ةماثج نب بعصلا نع -۷

 مل انإ » :لاق ههجو ىف ام ىأر املف املف ءهيلع هدرف نادوب وأ «ءاوبألاب وهو ع

 .«مرح انآ الإ كيلع هد

 .رامح زجع :ظفل يفو «رامح قش : ظفل يف .رامح لجر : ملسمل ظفل يفو

 .هلجأل ديص ام لكأي ال مرحملاو .هلجأل ديص هنأ نظ هنأ :ثيدحلا اذه هجو

 مصل
 يوارلا

 فيلح « هيي يثيللا سيق نب ةماثج نب بعصلا :وه :ةماثج نب بعصلا

 سراف حتف دهش ءءاوبألاو نادو لزني ناك «برح نب نايفس يبأ تحخأ همأ «شيرق

 هغو نامثع ةفالخ لئاوأ يف يفوتو

 : ثيدحلا عوضوم (أ)

 . لالحلا ديص نم مرحملا لكأ مكح
 : تاملكلا حرش (ب)

 ( . اددوت بهو : ىدهأ

 رامح ضعب :دارملاو ء«(۲۹ مقر ثيدحلا يف هحرش قبس او ًارامح

 او

 . كَم يبنلا :يأ وهو

  0 INمقرب ءلبقي مل ايح اًيشحو ل يدهأ اذإ باب (۱۷۲۹) مقرب يراخبلا )۱۱۹۳(

 كاسبر : رجح نبا لاق  Eليلعتلا يف رصتقا هنأل ا وک

 يروثلاو ثيللاو رمع نباو سابع نباو يلع لوق وهو ةصاح عانتمالا ببس هنأ ىلع لدف كمرحم هنوك ىلع

 ؛يرابلا حتف# فها بعصلا ثيدحل نيعمجأ مهنع هللا ىضر قاحسإو (٤/۳)



 عادولا ةجح ىلإ هرفس يف هب هرورم نيح كلذو «ءاوبألاب الزان : يأ :ءاوبألاب

 .«ةبيرخلا» :نآلا ىمسي ةنيدملاو ةكم نيب عضوم مسا :ءاوبألاو «ةرجهلا نم رشع ةنس

 ىمسي ةنيدملاو ةكم نيب عضوم مسا نادوو «ةاورلا دحأ نم كشلل وأ : نادوب وأ

 . «ةروتسم» : نآلا

 ش را يبنلا : يأ ىرصبأ : ىأر

 . هتيده مب يبنلا درب ارثأت ؛ ريغتلا نم بعصلا هجو يف يذلا : ههجو ىف ام

 . محللا نم انل تيدهأ ام كيلع عجرن : كيلع هدرن

 كيلع انددر انمارحإ لجأ نم :يأ ؛ةيليلعت ةلمجلاو «نومرحم انآ : مرح انأ

 . محللا نم كتيده

 . ةميهبلا ةرخؤم ىف هيلع ىشمي يذلا وضعلا : ءارلا رسكب : لجر

 نو ر +

 : يلامجإلا حرشلا (ج)

 وأ ءاوبآلاب لزان وهو مكر هلا لوسرل ىدهأ هنأ « هتاف ةماثج نب بعصلا ربخي

 هدرف «هنم اًضعب وأ ايشحو ا ملا

 .ههجو ىف ام لب يبنلا ىأر املف .ههجو ريغتو «هتيده درل بعصلا رثأتف « هيلع

 ,«نومرحم انآ الإ كيلع هدرن مل انإ) : لاقف هسفن يف ام لوزيل ؛درلا ببس نع هربخأ

 | e يرش ينم نبلو

 ظ .: ثيدحلا دئاوف (د)

 ١- مقلي هباحصأ بولق يف هتلزنمو يشب يبنلا ردق مظع .

 ظ ا الا

 . ةرمع وأ ج جحبب مرحلا ىلع ديصلا محل لكأ ميرحت -۴



 | ۹٦ہ ماكحألا ةدمع حش ماسيفألا هييذنت

 ٤- هيلإ يدهملا لوبقب الإ متت ال ةبهلا نأ .

 . هيلإ ىدهملل لحت ال تناك اذإ ةيدهلا در بوجو -

 . هبلق يف ام لوزيل ؛يدهملل اهدر ببس ركذ ةيعورشم - "

 . هتمأ سوفنل هتاعارمو يب يبنلا قلخ نسح -۷

 : هباوجو لاكشإ (ه)

 ارامح متي هللا لوسرل يدهأ هنأ اهضعب ىفف ثيدحلا اذه ظافلأ تفلتخا

 ( .رامح زجع اهضعب يفو ‹رامح قش اهضعب يفو ‹رامح لجر اهضعب ىفو ا

 ةغللا يف عئاش غئاس ضعبلا ةدارإو لكلا قالطإ نأ : فالتخالا اذه ىلع باوحلا

 الف «ضعبلا اذه يف ةاورلا فالتخا امأو «هضعب يشحولا رامحلاب داري نأ عنتمي الف

 . لجرلا هيفو هنم قش : زجعلاو ءرامح زجع نوكي نأ عنتمي

 ( : عمجو ةضراعم

 وهو ي يبنلا لكأ ثيح هلبق قباسلا ةداتق ىبأ ثيدح ضراعي ثيدحلا اذه

 امم لكآألا نم ثيدحلا اذه يف عنتماو «ةداتق وبأ 32 يذلا شحولا رامح نم مرحم

 . امرحم هنوكب كلذ للعو هنم هل ىدهأو ةماثج نب بعصلا هداص

 بعصلا امأو «هنم لكأف ميا يبنلل هدصي مل ةداتق ابأ نأب روهمجلا باجأو

 بعصلا ثيدحب ذخألا ىلإ ءاملعلا ضعب بهذو ءهنم لكأي ملف مدي يبنلل هداصف

 . ديصلا محل نم مرحملا ريغ هل هادهأ ام مرحملا لكأي ال :اولاقف «طوحأ هنألو .؛هرخأتل

 . ملعأ هللاو

 هبحصو هلآ ىلعو دمحم انيبن ىلع هللا ىلصو

 فاق
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 . تاعوضوملا سرهف -؟

 ۰ مه مج فما ءاسنلا ءامسأ - ا
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EN TOI خلإ . . . تاينلاب لامعألا امنإ -١ 

 خلإ . .اضوتي ىتح ثدحأ اذإ مكدحأ ةالص هللا لبقي ال -؟ 50

O خلإ . . .رانلا نم باقعألل ليو -۴ 

 (- خلإ . . .ءام هفنأ يف لعجيلف مكدحأ ًاضوت اذإ 0000

 خلإ . . .يرجي ال يذلا مئادلا ءاملا يف مكدحأ نلوبي ال -ه 55

  -6خلإ . . .اعبس هلسغيلف مكدحأ ءانإ يف بلكلا برش اذإ

 01010 و ىبنلا ءوضو ةفص ىف نامثع -ال

 000 لي ىبنلا ءوضو ةفص ىف ديز نب هللا دبع -۸

 57786 خلإ . . .نميتلا هبجعي مي ىبنلا ناك -ه

 :ةداطتسالاو ءالخلا لوخد باب
9 e. » 



 )کک ماسكحألا ةدمع حرش ماسيفألا هنت

 .FE N a خلإ . . . ءالخلا لخدي یا يبنلا ناك -١؟

 CE CE خلإ . . . لوبي وهو هنيميب هركذ مكدحأ نكسمي ال-٥

 ل ec خلإ .. . نابذعيل امهنإ» : لاقف نيربقب مي يبنلا رم

 ١ كا وسلا تاد

 5 لا ملا خلإ . . . ىتمأ ىلع قشأ نأ الول-١١

 هل ices كاوسلاب هاف صوشي ليللا نم ماق اذإ مي يبنلا ناك +١-

 ه4  خلإ . . مَ يبنلا ىلع هن قيدصلا ركب يبأ نب نمحرلا دبع لخد -9
 OV esl aes خلإ . . . تر او كاف وهو ی يبنلا تيتا - ۰

 :نيفخلا ىلع حسملا باب
 ا ا ااا خلإ . . . رفس ىف مدي يبنلا عم تنك ١

 E ا ا خلإ . . . لابف مي يبنلا عم تنك 5

 :هريغو ىذملا يف باد

 E ll LA ا خلإ . . . ًءاذم الجر تنك

 E RD r خلإ . . . هيلإ ليخي لجرلا مسي يبنلا ىلإ يكش ٤-

 1۸ ........... خلإ . . . ماعطلا لكأي مل ريغص اهل نباب تتأ ةأرما-٥

 الل 0 واو اال لاا دي ا خلإ ... دجسملا ةفئاط يف لابف يبارعأ ءاج 56 -

 E 250 ..خلإ ... : سمخ ةرطفلا-۷

 :ةياتجلا نم لسفلا باب

Nلإ...  Vé vu. O a 

 E UAE E يع يبنلا لسغ ةفص يف ةشئاع 9

 ا ل ا يع يبنلا لسغ ةفص يف ةنوميم-٠

 م١ سا ا م خلإ . . . بنج وهو اندحأ دقريأ ١

 00 TT خلإ . . : لسغ نم ةأرملا ىلع له -*؟
 E la خلإ . . . مي هللا لوسر بوث نم ةبانجلا لسغأ تنك-٣



 سراب لا

 O ]1111 خلإ .. . عبرألا اهبعش نيب سلج اذإ -(

TTT TTT خلإ .. . عاص كيفكي رباج -٥ 

 :ممينلا باب

  -55موقلا يف لصي مل ًالزتعم الجر ع يبنلا ىأر :ثيدح

  “۲خلإ . . .ةجاح يف مسي يبنلا ينثعب 15170570500

  ۸.خلإ . . .ىلبق ءايبنألا نم دحأ نهطعي مل اًسمخ تيطعأ .

 ضدحلا باد :

 TTT 00 خلإ . . .قرع كلذ نإ :ثيدح -58

 CT eê a ea "هلع دهب دوج راو نفسك خه م ع خلإ . . .لستغت نأ ةبيبح مأ رمأ -أغ ٠

 ١- خلإ . . . رزتأف ينرمأي ناك :هظا ةشئاع 0000
 OTE خلإ . . .يرجح ىف ئكتي ناك :اهشن ةشئاع -؟

 خلإ . . .موصلا ءاضقب رمؤنف كلذ انبيصي ناك : عاب ةشئاع -۴

 ةالصلا باتك ٦

 ظ :تبقاوملا باب
 E ا ..خلإ . . . هللا ىلإ بحأ لمعلا يأ -66

e خلإ .. .رجفلا ىلصي مسي ىبنلا ناك ...٠.٠. -٥ 

 TT خلإ ... ةرجاهلاب رهظلا يلصي ميم يبنلا ناك -45

 TT خلإ ... ىلوألا اهنوعدت يتلا ريجهلا يلصي ناك - ال

 NEO EER خلإ .. .ىطسولا ةالصلا نع انولغش -۸

 0 خلإ . . .ءاشعلاب ميا ىبنلا متعأ -9

 0 TT ءاشعلا رضحو ةالصلا تميقأ اذإ -6 ٠
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 ماسكحألا ةدمع حر مامفألا هيت
 اخي

 ا ا ا خلإ ... حبصلا دعب ةالص ال ١-

 E 0 خلإ . . . سمشلا تبرغ امدعب قدنخلا موي ءاج رمع نأ -05

 :اهبوجوو ةعامجلا لضف باد

 E ا 0 خلإ . . .ذفلا ةالص نم لضفأ ةعامجلا ةالص - هه

 E A 0 خلإ . . . فعضت ةعامج يف لجرلا ةالص -5

 .EE ا خلإ . . . نيقفانملا ىلع ةالصلا لقثأ -هال

 TS ا خلإ . . .دجسملا ىلإ هتأرما مكدحأ تنذأتسا اذإ -۸

 TT خلإ . . . رهظلا لبق نيتعكر يع يبنلا عم تيلص -ه9

 E خلإ ... لفاونلا نم ءيش ىلع رع يبنلا نكي مل ٠-

 :ناذالا باد

 EE ااا o خلإ . . .ناذألا عفشي نأ لالب رمأ 1

 ERN Geleri خلإ . . . لئانو حضان نمف ءوضوب لالب جرخ -5

 E خلإ . . . ليلب نذؤي لالب نإ -

 OE 0 لوقي ام لثم اولوقف نذؤملا متعمس اذإ -56

 :ةلبقلا لابقتسا باب
E. ا خلإ . . .هتلحار ىلع حبسي ناك -٥ 

١65 ES E خلإ . . . حبصلا ةالص ىف ءابقب سانلا امنيب -٦ 

  -۷ا 338 خلإ . . .ماشلا نم مدق نيح اًسنأ انلبقتسا

 :فوفصلا باب

 O O خلإ مكفوفص اووس :ثيدح -۸

 UL روي ل و لا لش أ SA خلإ . . . ةنوميم ىتلاخ دنع تب :سابع نبا ثيدح -ال١

 : ةمامالا تاب

 VI ا خلإ . . . مامإلا لبق هسأر عفري يذلا ىشخي امأ :ثيدح -ال؟



 سرا لا

 ELL O OE خلإ .. .هب متؤيل مامإلا لعج امنإ -ال؟'

 ا خلإ . . .اًسلاج ىلصف كاش وهو هتيب يف ع يبنلا ىلص -ال؟

 انم دحأ نحي مل هدمح نمل هللا عمس :لاق اذإ مكي هللا لوسر ناك -الو

 00 ا خلإ . . .هرهظ

 O ا ا خلإ . . .اونمأف مامإلا نمأ اذإ -الك

 E ا خلإ . . .ففخيلف سانلاب مكدحأ یلص اذإ -الال

 12000111 r خلإ . . .زجويلف سانلا مأ مكيأف ۸

 نحال و كوب ينل لح نو أو اهب هيك خا 4 دج 1 قر دج وب دور يت الا روج ذي جن يو E SEP لل ا و دن“ ل عي أن ل همدذعم

 : مو يلا ةالص ةفص باد

 TOT ا حاتفتسالا ءاعد نايب : لوألا ثيدحلا -الوب

 yy اء يبنلا ةالص ةيفيك نايب : يناثلا ثيدحلا ٠-

 EO هعضاومو ةالصلا يف نيدنلا عفر مكح : ثلاثلا ثيدحلا -

 ETT دوجسلا ءاضعأ نايب : عبارلا ثيدحلا -

 e هعضاومو ةالصلا يف ريبكتلا نايب :سماخلا ثيدحلا -8*

 5220 دهشتلا نم مايقلاو دوجسلا دنع ريبكتلا نايب : سداسلا ثيدحلا -86

 دوعقلاو عوكرلاو ةالصلا يف مايقلا يف ثكملا ةبسن : عباسلا ثيدحلا ٥-

 RL BSR O ور دول "راو وم كاملا هوك فا O OREM لت قرح فج يقل LR ضعب ىلإ اهضعب دوجسلاو

 نيتدجسلا نيب سولجلاو عوكرلا دعب مايقلا ليوطت نايب :نماثلا ثيدحلا -8

 فيفختلا نم مي يبنلا ةالص هيلع تناك ام نايب :عساتلا ثيدحلا -
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 ڪس س وا a ماسكحألا ةدمع حرش ماهفألا هنت

 TEV. Garages دوجسلا دنع نيديلا يف لعفي ام :رشع يداحلا ثيدحلا -

 E ا ذب نيلعنلا يف ةالصلا مكح :رشع يناثلا ثيدحلا - ٠

 4 ب هعضوو ةالصلا يف ىبصلا لمح مكح :رشع ثلاثلا ثيدحلا 6١-

 كدا Ce دوجسلا ةئيه يف عورشملا نايب :رشع عبارلا ثيدحلا -؟

 :ةالصلا يف ةذيذامطلا بوجو باب

 E E ةنينأمط الب ةالصلا مكح نايب :لوألا ثيدحلا -۴

 :ةالصلا ىف ةءارقلا باد

 PV ا ةحتافلا ةءارق نودب ةالصلا مكح نايب :لوألا ثيدحلا -4

 ENE EOE ةالصلا ىف ةءارقلا ةيفيك نايب : يناثلا ثيدحلا ٥-

 لا O برغملا ةالص ىف ةءارقلا نايب : ثلاثلا ثيدحلا -5

 E ase رفسلا يف ءاشعلا ةالص يف ةءارقلا نايب : عبارلا ثيدحلا -هل

 ۲۲۳ .١ .ةالصلا يف ةنيعم ةروس ةءارق ىف رارمتسالا نايب : سماخلا ثيدحلا -۸

 OE iss ءاشعلا ةالص يف اهب أرقي يتلا روسلا نايب : سداسلا ثيدحلا ٩-

 :ميحرلا نمحرلا هللا مسند رهجلا كرت باد
 .TE essai ةلمسبلاب رهجلا مكح نايب :لوألا ثيدحلا -

 :وهسلا دوجس باب
 سنا n هتالص مامت لبق اًيسان ملس نم مكح نایب :لوألا ثيدحلا -

 YTV es اسان لوألا كيلا كرت نم مكح نايب : يناثلا ثيدحلا -5

 :ىلصملا ىدي نيب رورملا باب
 ۲۳۹ 0 ىلصملا يدي نيب رورملا مكح نايب : لوألا ثيدحلا ۴ ١-

 ۲٤١ .... يلصملا يدي نيب رورملا دارأ نمب عنصي ام نايب : يناثلا ثيدحلا - ۰(

 4٤ . . .ةالصلا يف فوفصلا يدي نيب رورملا مكح نايب : ثلاثلا ثيدحلا -ه

 EE Ea ةأرملل ىلصملا لابقتسا مكح نايب : عبارلا ثيدحلا - ۰٦

 :عماج باب
 ۸€ نيتعكر يلصي نأ لبق دجسملا لخد نم سولج مكح : لوألا ثيدحلا ١- ال



ET ل رهظلا ةالصب داربإلا مكح نايب : ثلاثلا ثيدحلا ٠6 

of . ؟نايسن وأ مونب ةتتافلا ةالصلا ىضقت ىتم نايب : عبارلا ثيدحلا .٠. -٠ 

TOV artis لبق نم اهادآ نم فلخ ةالصلا مكح : سماخلا ثيدحلا ١١١ 

OF slices هبوث ىلع يلصملا دوجس مكح : سداسلا ثيدحلا 5 

OR cadbsseeees ةالصلا يف قتاعلا فشك مكح : عباسلا ثيدحلا - 

E Eo, ًالصب وأ اًموث لكأ نمل دجسملا روضح مكح : نماثلا ثيدحلا - ٤ 

  -8كو نارك وأ ًالصب وأ اًموث لكأ نمل دجسملا لوخد مكح : عساتلا ثيدحلا

 :دهيشتلا باد

 E n ةالصلا نم هعضومو دهشتلا ةيفيك نايب : لوألا ثيدحلا ح5

 E. GO aa ا ىبنلا ىلع ةالصلا ةيفيك نايب : يناثلا ثيدحلا -

 EV ae الا ت دو دم تات ام ا كلاقلا ثيدحلا - ۸

 TE ةالصلا يف ةيعدألا نم ءيش نايب : عبارلا ثيدحلا-6

 A و دوجسلاو عوكرلا يف هب وعدي ام نايب : سماخلا ثيدحلا ٠

 رولا باب

 A ا ةعكرب رتولا مكحو ليللا ةالص ةيفيك نايب : لوألا ثيدحلا-5

 NS ا ا ؟ ليللا هرم توي نقف ناش : يناثلا ثيدحلا -5

 ۲۸۳ .٠٠ هرتوو ليللا يف يع يبنلا ةالص ددع نايب : ثلاثلا ثيدحلا -*

 :ةالصلا بقع ركذلا باد

 AE ود ا ةالصلا بقع ركذلاب رهجلا مكح نايب : لوألا ثيدحلا ح6

 ASE eile ةضيرفلا دعب راكذألا نم عون نايب : يناثلا ثيدحلا-6

 م م اهنم رخآ عون ناب فيلاكلا تیا معا

 AY 00 0 هيهلي ام يلصملا باحصتسا مكح نايب : عبارلا ثيدحلا 1"١-

 :رفسلا ىف نيتالصلا نيب عمجلا باب

 538 es رفسلا يف نيتالصلا نيب عمجلا مكح نايب : لوألا ثيدحلا ح١١



 ماكحألا ةدمع حرش ماسهفألا هسينت س

 :رفسلا ىف ةالصلا رصق باب
 IV MMs رفسلا يف ةالصلا رصق مكح نايب : لوألا ثيدحلا -

 ظ :ةعمجلا باد

 .A 0 ةعمجلا ةبطخل ربنملا ذاختا مكح نايب : لوألا ثيدحلا -

 EFE QV ةعمجلا ةالصل لاستغالا مكح نايب : يناثلا ثيدحلا 5١-

 لخد نمل نيتعكرلا ةالصو بيطخلا مالك مكح :ثلاثلا ثيدحلا -؟

 E DESSUS اا ا ا ا ةبطخلا لاح دجسملا

 ES او ةعمجلا موي بيطخلا ةئيه نايب : عبارلا ثيدحلا -*

 VY es ةعمجلا موي بطخي مامإلاو ملكتملا ةبوقع :سماخلا ثيدحلا -*

 .FAR cs ةعمجلا ةالصل مدقتلا باوث نايب : سداسلا ثيدحلا - ٥

 ملول لا ؟ةعمجلا ىلصي هي يبنلا ناك ىتم نايب : عباسلا ثيدحلا -5

 E lo ةعمجلا موي رجفلا ةالص ىف أرقي ام نايب : نماثلا ثيدحلا -

 :نیدیعلا ةالص باد

 5١9  ....لديعلا موي ةبطخلا وأ ةالصلا نم هب أدبي ام نايب :لوألا ثيدحلا -۸

 موي ةبطخلاو ةالصلا نم قبسألا ركذ اهنم ماكحأ نايب : ىناثلا ثيدحلا -69
 E ER ااا ا ا لا ديعلا

 ةبطخلاو ةالصلا نم قبسألا ركذ اهنم ماكحأ نايب .ثلاثلا ثيدحلا - ٠

 ES ا E DS ديعلا موي

 مأ ةالصلا قبسأ امهيأو ديعلا ةالصل ءادنلا مكح نايب : عبارلا ثيدحلا -

 IE ل ل ل ل ديعلا ىف ةبطخلا

 TESS CIS as نيديعلا ةالصل ءاحستلا جورخ مكح : سماخلا ثيدحلا ¬

 :فوسكلا ةالص باد

 .VY vv اهتيفيكو اهل ءادنلاو فوسكلا ةالص مكح :لوآلا ثيدحلا -5

 م98 2 .هثودح دنع عنصي اذامو فوسكلا نم ةمكحلا نايب :ىناثلا ثيدحلا -



TE E -اهدعب ةبطخلا مكحو فوسكلا ةالص ةيفيك : ثلاثلا ثيدحلا ٥ 

PES تمن فوسكلا ثودح دنع عنصي ام نایب : عبارلا ثيدحلا -٦ ( ١ 

 :ءافستسالا تاد

 IE ا ؟ىلصت نيأو ءاقستسالا ةالص مكح : لوألا ثيدحلا- ۷

 .FQ ss ةعمجلا ةبطخ ىف ءاقستسالا مكح : يناثلا ثيدحلا- ۸

 ظ :فوخلا ةالص باب

 E eevee فوخلا ةالص عاونأ نم عون نايب : لوألا ثيدحلا 8

 E NT DLS اهنم رخآ عون نايب : يناثلا ثيدحلا ٠

 O MSS ia اهنم رخآ عون نايب : ثلاثلا ثيدحلا 5١

 اهادجلا باتك -؟
 OF 000000 اهتيفيكو بئاغلا تيملا ىلع ةالصلا : لوألا ثيدحلا - ۲

 SS elel ةزانحلا ةالص ىف فوفصلا مكح : يناثلا ثيدحلا - ۳

 TOY uc هنفد دعب تيملا ىلع ةالصلا مكح : ثلاثلا ثيدحلا - (٠

 FON 1 طا و اع فا ضن ا مرت لجرلا هب نفكي ام نايب : عبارلا ثيدحلا - و

 E ا هتفصو تيملا ليسغت مكح : سماخلا ثيدحلا - ۵٦

 AF alen امرحم ناك اذإ تيملاب عنصي ام : سداسلا ثيدحلا -١هال

 ل و ل ل زئانجلل ةأرملا عابتا مكح : عباسلا ثيدحلا ١58-

 N ا ب ةزانجلا يف عارسإلا مكح :نماثلا ثيدحلا -

 U uaa ةأرملا ةزانج نم مامإلا فقوم نايب : عساتلا ثيدحلا

 E N بئاصملا نم طخستلا مكح : رشاعلا ثيدحلا -

 VE we روبقلا ىلع دجاسملا ءانب مكح : رشع يداحلا ثيدحلا -5

 VUE xas دجاسم روبقلا اوذختا نم ةبوقع نايب : رشع يناثلا ثيدحلا - ۳

 VT elel بئاصملا نم طخستلا مكح : رشع ثلاثلا ثيدحلا -(

AS 0 4 ف ب ةزانجلا عبتا نم رجأ نايب : رشع عبارلا ثيدحلا ١" 



 - . نم| صح ماسكحألا ةدمع حرش ماهقألا هيذت

 ثلاتلا ءاجلا

 ةاكالا باک -؟

 فو هللا لوسر :لاق :لاق هيف سابع نبا نع :لوألا ثيدحلا ١55-

 EAE als acy «ًموق يتأتس كنإ» : نميلا ىلإ هثعب نيح لبج نب ذاعل

 : وَ هللا لوسر لاق هغ يردخلا ديعس يبأ نع :يناثلا ثيدحلا -

 موا نان نم PET «ةقدص قاوأ سمخ نود اميف سيلا

 سيل» :لاق يخيب يبنلا نأ ياغ ةريره يبأ نع :ثلاشلا ثيدحلا ١١-

 E ل ا ee «ةقدص هسرف الو «هدبع ىف ملسملا ىلع
 ءامجعلا» :لاق مسي يبنلا نأ قت ةريره يبأ نع :عبارلا ثيدحلا ٩۹

 E ا اا ااا (رابج

 O ا NANI ا ا ا ةقدصلا ىلع رمع

 ءافأ ال :لاق ىن مصاع نب ديز نب هللا دبع نع :سداسلا ثيدحلا ١-

 LL n ناس و اس عا

 طفلا ةفدص باد

 هللا لوسر ضرف :لاق فف رمع نب هللا دبع نع :لوألا ثيدحلا -۲

 هس SC ا م و ا ا رطفلا ةقدص سو

 يف اهيطعن انك :لاق هلا يردخلا ديعس يبأ نع :يناثلا ثيدحلا ١-

 E is yy ماعط نم اعاص مب يبنلا نمز

 مايصلا باتك -ه
 : متو هللا لوسر لاق :لاق هن ةريره يبا نع :لوآلا ثيدحلا - (

 كل TSC «نيموي وأ موي موصب ناضمر اومدقت ال)

 هللا لوسر تعمس :لاق يف رمع نب هللا دبع نع :يناثلا ثيدحلا - ٥

 454000 101011111 «اوموصف هومتيأر اذإ :لوقي سر



 كلا تثير تلا عكال<

۹ 

E E TS ةكرب روحسلا) 

 :لاق يبن تباث نب ديز نع كلام نب سنأ نع :عبارلا ثيدحلا -۷

 INSEE ES ةالصلا ىلإ ماق مث تت هللا لوسر عم انرحست

 :سماخلا ثيدحلا -اا/8

 . .بنج وهو رجفلا هكردي

 ناك مسرع ىبنلا نأ غب ةملس مأو ةشئاع نع

 نم» :لاق نب يبنلا نأ هان ةريره يبأ نع
O G&G هله« MHA a GG 6G GG AA 4G 4G SO DBD HA GO SG SOG GO GMA SS PDP GAG BD 8 4 ® 

 دنع سولج نحن امنيب :لاق هون ةريره يبأ نع :عباسلا ثيدحلا -١1)بو

 .لجر هءاج ذإ يع يبنلا
 :هريغو رفسلا ىف موصلا باد

 هوت يملسألا ورمع نب ةزمح نأ عشض ةشئاع نع :لوألا ثيدحلا - 1
 هللا

 00100000000 1 1 ؟رفسلا يف موصأأ : ميو يبنلل لاق

 ىبنلا عم رفاسن انك :لاق هتاف كلام نب سنأ نع :ىناثلا ثيدحلا 5 ١-

 e هل ول e eee اهي لها ظواهر a رطفملا ىلع مئاصلا اسي ملف ا

Afا يلا عم انجرخ :لاق هو ءادردلا ىبأ نع تلا ثيدحلا —-\  

 E O Oo ۰...۰... .. .كيدش رح ىف ناضمر رهش يف

 هللا لوسر ناك :لاق غ هللا دبع نب رباج نع :عبارلا ثيدحلا -

 yT .. .هيلع لّلَظ دق الجرو اًماحز ىأرف ءرفس يف مرا

 ع يبنلا عم انك :لاق هتف كلام نب سنأ نع :سماخلا ثيدحلا 86 ١-

 ل ا ل م .رطفملا انمو «مئاصلا انمف ءرفس ىف

 موصلا ىلع نوكي ناك :تلاق هين ةشئاع نع :سداسلا ثيدحلا -

O, © ل هش هه« SHS BB EE BSD HG 4G HG GG GEG PD GEG BD GG E GB EGG a # 

a. ® ® DDG GaGa E EG GHG GG BS E GG E HG GG E GOH 4G ® GG GG GG EB ®. 
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 aan ٠ ١" ماسكحألا ةدمع حرش ماهفألا هيينت

 ىلإ لجر ءاج : لاق ين سابع نب هللا دبع نع : نماثلا ثيدحلا -8١م

 CEE Gr «رهش موص اهيلعو تتام ىمأ نإ هللا لوسر اي : لاقف مي ىبنلا

 لاق : لاق هو يدعاسلا دعس نب لهس نع :عساتلا ثيدحلا ١88-

 EY uss «رطفلا اولجع ام ريخب سانلا لازي ال» : مسو هللا لوسر

 لنا وسو لاف لو ناظم هن روب نعت شالا فيرنا كا هيو

 444  .؟«مئاصلا رطفأ دقف انهه نم راهنلا ربدأو ءانهه نم ليللا لبقأ اذإ» : مي

 ىهن : لاق غبن رمع نب هللا دبع نع :رشع يداحلا ثيدحلا 19

 O ااا 0 لاصولا نع مو هللا لوسر

 | :هريغو مايصلا لضفأ باد
 رجا : لاق ك .نماغلا ني قردع نيا دع نع لزالا دلا كفو

 N sets wba راهنلا نموصأل هللاو لوقأ ينأ مسي يبنلا

 لاق :لاق ن صاعلا نب ورمع نب هللا دبع نع : يناثلا ثيدحلا -*

 .Of us .دواد مايص هللا ىلإ مايصلا بحأ نإ» : مسرع هللا لوسر

 : ثالثب يليلخ يناصوأ : لاق كنت ةريره يبأ نع :ثلاثلا ثيدحلا 1١56

 O meses a ‹رهش لك نم مايأ ةثالث مايص

 نبا رباج تلأس : لاق رفعج نب دابع نب دمحم نع : عبارلا ثيدحلا ٥-

 هةر ele معن :لاق ؟ةعمجلا موي موص نع يب يبنلا ىهتأ : ةت هللا دبع

 هللا لوسر تعمس :لاق هتان ةريره 5 نع :سماخلا ثيدحلا 195

 NE. ASS الإ ةعمجلا موي مكدحأ نموصي ال» :لوقي مي

 ديبع نب دعس همساو رهزأ نب ىلوم ديبع ىبأ نع : سداسلا ثيدحلا -الل

 هللا لوسر ىهن :لاق هن يردخلا ديعس يبا نع : عباسلا ثيدحلا -198

 ل ءرحنلاو رطفلا : نيموي موص نع مدي

 : لاق مو يبنلا نأ هيت يردخلا ديعس يبأ نع :نماثلا ثيدحلا -8

 E CODD E هللا ليبس يف اموي ماص نم»



 :ردقلا ةليل باد

 باحصأ نم ًالاجر نأ هيف رمع' نب هللا دبع نع :لوألا ثيدحلا 26

 0 0 0 ا ا ز ز ز]ز]ز]|]ز]ز|] ]زؤز زؤزؤ 17 مانملا يف ردقلا ةليل اورأ مسي يبنلا

 ةليل اورحت» :لاق مر يبنلا نأ عش ةشئاع نع :يناثلا ثيدحلا ح35

 ناك ما يبنلا نأ هيئات يردخلا ديعس ىبأ نع :ثلاثلا ثيدحلا 35

 a ا ا و فكس
 :فاكتعالا باد

 فكتعي ناك مي هللا لوسر نأ عظم ةشئاع نع :لوألا ثيدحلا - ۴

 م ا ناضمر نم رخاوألا رشعلا ىف

 يهو مسيء يبنلا لجرت تناك اهنأ يم ةشئاع نع :يناثلا ثيدحلا 30

 هللا لوسراي :تلق :لاق تون باطخلا نب رمع نع :عكلاغلا ثيدحلا )©

 n . . . . . . .ةليل فكتعأ نأ ةيلهاجلا يف ترذن تنك نإ

 ع ىبنلا ناك :تلاق هلن ىيح تنب ةيفص نع : عيارلا ثيدحلا - ۰٦

 ا د كلر زغب غد أ دل قب د a SEERA E بق gS ءافكتعم

 جحلا باتك ٦-

 :تيفاوملا باد
 وع هللا لوسر نأ « غن سابع نب هللا دبع نع :لوآلا ثيدحلا -

 EET TELCO «ةفيلحلا اذ ةنيدملا لهأل تقو

 :لاق ميم ىبنلا نأ . كف رمع نب هللا دبع نع :ىناثلا ثيدحلا -۸

 AL SAN ع ينك لا نم

 :بابثلا نم مرحملا هسيلب ام باد

 هللا لوسراي :لاق الجر نأ غب رمع نب هللا دبع نع :لوألا ثيدحلا ح٠
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 ال ص ماكحألا ةدمع حرش ماسهقألا هسينت

 ىبنلا تعمس : لاق . سابع نب هللا دبع نع : ىناثلا ثيدحلا ع٠

 O O 0000535 ة ة ة تافرعب بطخي « مدي

 هي ىبنلا ةيبلت نأ : لب رمع نب هللا دبع نع :ثلاثلا ثيدحلا ١

 E ل ا ل ل م ا SEES ESN كيبل مهللا كيبل"

 : مک هللا لوسر لاق :لاق تط ةريره يبأ نع :عبارلا ثيدحلا ح5

 هدأ . . . . الإ ةليلو موي ةريسم رفاست نأ رخآلا مويلاو هللاب نمؤت ةأرمال لحي ال»

 :ةيدفلا باد

 نبا بعك ىلإ تسلج :لاق لفغم نب هللا دبع نع :لوألا ثيدحلا 5

 ا SIC ا ا ةيدفلا نع هتلأسف « هن رقع

 :ةكم ةمرح باد

 يودعلا يعازخلا ورمع نب دليوخ حيرش يبأ نع :لوألا ثيدحلا ح5

 هم . .ةكم ىلإ ثوعبلا ثعبي وهو «صاعلا نب ديعس نب رمعل لاق هنأ « هتك

 هللا لوسر لاق :لاق غن سابع نب هللا دبع نع :ىناثلا ثيدحلا - ٥

 E SSS .حتفلا دعب ةرجه ال» : ةكم حتف موي مسي

 :هلتف زوجه ام باد

 نم سمخ» :لاق مي ىبنلا نأ هجن ةشئاع نع :لوألا ثيدحلا 5١6

ON. ECCS a. قساف نهلك باودلا 

 لحد شيم هللا لوسر نأ هلن كلام نب سنأ نع :لوألا ثيدحلا -"11

 .Ne ا .رفغملا هسأر ىلعو حتفلا ماع ةكم

 لخد مي يبنلا نأ غاب رمع نب هللا دبع نع :يناثلا ثيدحلا ح۸

 6 NNO ءايلعلا ةينثلا نم ءءادك نم ةكم

 اع ىبنلا لخد : لاق غغ رمع نب هللا دبع نع :ثلاثلا ثيدحلا -

 OTE RMS .ةحلط نب نامثعو «لالبو .ديز نب ةماسأو تلا



 لا
 يلا

 رجحلا ىلإ ءاج هنأ ٠ هن باطخلا نب رمع نع : عبارلا ثيدحلا ٠“

 E OS E O ا هلبقف دوسألا

 هللا لوسر مدق :لاق غف سابع نب هللا دبع نع :سماخلا ثيدحلا 5

 E ا ةكم هباحصأو ديو

2Qتيار. لاق 2+ رم نها دب نع : سدادسلا تيدا  

 O ةكم مدقي نيح سرع هللا لوسر

 يبنلا فاط :لاق .ةةي سابع نب هللا دبع نع :عباسلا ثيدحلا ح25

 000 ys ءريعب ىلع عادولا ةجح ىف مي

 يع يبنلا رأ مل :لاق اغ رمع نب هللا دبع نع :نماثلا ثيدحلا 56

 O ا نالا نيتكرلا الإ: فيلا نم لعبت

 :عتمتلا باب

 تلأس :لاق يعبضلا نارمع نب رصن ةرمج يبأ نع :لوألا ثيدحلا -6

 E ا TET اهب ينرمأف «ةعتملا نع سابع نبا

 : تلاق اهنأ « يع ىبنلا جوز هان ةصفح نع :ثلاثلا ثيدحلا “۷

 ON اج لس اول فيكي ال رو والاب ا دع لا ةرمعلا نم اولح سانلا ناش ام هللا لوسراي

 ةعتملا ةيآ تلزنأ : لاق . غب نيصح نب نارمع نع :عبارلا ثيدحلا 2

 ةرم اک ىلا ىدهأ : تلاق عش ةشئاع نع : ىناثلا ثيدحلا ح23
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 دس 14] e ماسكحألا ةدمع حرش ماسهقألا هيت

 الجر ىأر ديم ىبنلا نأ ٠ هات ةريره ىبأ نع :ثلاشلا ثيدحلا ١-

 SOF 00 وسلا ام اج ا ا CDOS «اهبكرا» :لاقف .ةندب قوسي

 هللا لوسر ىنرمأ :لاق تن بلاط ىبأ نب ىلع نع : عبارلا ثيدحلا ¬ ۹

 0S ENURESIS ML DEDE .هندب ىلع موقأ E ا

 لغ یتا رمت نبا كبار لا ريبخ نی دار نع :یمالا ثيدحلا*-

 VY ll SONO اهرحني هتندب خانأ دق لجر

 :مرحملل لسفلا باد

 راو اغ دري هلل دعنا نب ادع نع لوألا فييرا

 ه8 0000 ءاوبألاب افلتخا ةمرخم نبا

 :ةرمعلا ىلا جحلا خسف باد
 هيَ يبنلا لهأ :لاق غني هللا دبع نب رباج نع :لوألا ثيدحلا -5ه

 OE CCIE 00 يده مهنم دحأ عم سيلو ‹جحل اب هباحصأو

hhكو هللا لوسر عم انمدق :لاق هك رباج نع :يناثلا ثيدحلا  . 

 ملول وو ا اوم ا NILES «حجحلاب كيبل :لوقن نحنو

 هللا لوسر مدق :لاق إن سابع نب هللا دبع نع :ثلاثلا ثيدحلا -

 8 «جحلاب نيلهم ةعبار ةحيبص هباحصأو ا

 انأو ديز نب ةماسأ لئس :لاق ريبزلا نب ةورع نع :عبارلا ثيدحلا -55

 E اا 0 0 0 9-0031 ؟عفد نيح ريسي سی هللا لوسر ناك فيك :سلاج

 فقو ميم يبنلا نأ ٠ا رمع نب هللا دبع نع :سماخلا ثيدحلا <

 ا 01 هنولأسي اولعجف عادولا ةجح يف

kSعم جح هنأ .يعخنلا ديزي نب نمحرلا دبع نع :سداسلا ثيدحلا  

 OV Sen «تايصح عبسب ىربكلا ةرمجلا يمري هآرف ٠ ا دوعسم نبا

 :لاق مرا يبنلا نأ ءا رمع نب هللا دبع نع :عباسلا ثيدحلا ١-

 ON ا لا ا وا ا ها سلا «نيقلحملا محرا مهللا»



 11 سرا لا

 وع يبنلا عم انججح : تلاق هن ةشئاع نع : نماشلا ثيدحلا ٩

 INE N Soa ‹ ةيفص تضاحف رحنلا موي انضفأف

 نأ سانلا رمأ : لاق « غب سابع نب هللا دبع نع : عساتلا ثيدحلا -56*

 27 .تيبلاب مهدهع رخآ نوكي

 سابعلا نذأتسا : لاق هئين رمع نب هللا دبع نع :رشاعلا ثيدحلا -

OR a N 

 ىبنلا عمج :لاق اغ رمع نب هللا دبع نع : رشع يداحلا ثيدحلا -6ه

 EROS 09 عمجب ءاشعلاو برغملا نيب م تت

 :لالحلا ديص نم لكأي مرحملا باد

 جرح مو هللا لوسر نأ يفرض ةداتق اا نع : لوألا ثيدحلا 5-8

 RRR E OLDEN LD OS وجر 0 4 3 كوول ا نب اود از ارامح ا

OG 

0۹ ¢ 



 ماكحألا ةدمع حرش ماسيفألا هنت

 ثيدحلا مقر مسالا

 چ لوألا ءاجلا 8

 دا اا ا ا موتكم مأ نبا - ١

 5 CS ca يراصنألا بويأ وبأ -۲

 EV CEC SS RAE يملسألا ةزرب وبأ “۳

 E SLC CC SOL DD يئاوسلا ةفيحج وبأ - ٤

 SS ا I ا ىلع نب دمحم رفعج وبأ -6

 ا ا ALD OE ا اا يردخلا ديعس وبأ -

 E N 0 ىراصنألا ةحلط وبأ -۷

 567 0 ل ا نازل رجلا ETE ىنابيشلا ورمع وبأ ۸

 0 11-000202 يراصنألا ةداتق وبأ -4

 ا OLLIE يراصتألا دوعسم وبأ ٠-

 هو يل ل اا بف جب ان م دو ا ةمالس نب رايس لاهنملا وبأ ١-

 00 0 0000 يرعشألا ىسوم وبأ ١-

 TT SLL م ب ا ا ةريره وبأ ١١-

 ا و ا واو مام او وجو عنو و بالا وو هدوم نك نسا 5

 E ELI لا م ا لا اواو كلام نب سنأ -6

 ها ل وول ل و حو ب ا سا RES بزاع نب ءاربلا ١5-

 20781 ا ذاب ت10

 ON AICI NES ol رمع نب هللا دبع نب لالب -۸

 TS EMIN DI DO هللا دبع نب رباج -04



 OTT ...... ميه نب دابع-٤

 CEN ADRESSES LD ركب يبأ نب نمحرلا دبع -ه

 OT مصاع نب ديز نب هللا دبع -

 1707000 0 1 O ا ا ا OO سابع نب هللا دبع -۷

 ا IIT ITT TT TET TTT باطخلا نب رمع نب هللا دبع -4

 1 م ا ا اي وا ل OTT صاعلا نب ورمع نب هللا دبع -48

 NNO EA CS ا اا دوعسم نب هللا دبع -۰

HH GO Gg GQ Ga O GG GG BG GG GGG wm ®ماه اه  O QO DP VCO A GG DDه ع «* * 

SENSES ESS SER a نيو رفع كتان 

AES CE ينزاملا ىيحي نب ورمع - ٠ 

COED WE EE OO E GE FG E e O E OD COT. BR Oi ek RG ê Ea e a. او 

E O OE E Lb E e كفا اقل a E Ch e, AD o o ف 3 وق نه كافل "ول هل a a لأ a <¢ 



 - 0 ماكحألا ةدمع حرش ماهفألا هيف س
 N MILD E O ينزاملا ةرامع نب ىيحي - 5

 د: ىناثلا ءازجلا
 EY ناتو مرام ام هذ افاست عا درا ماش 16 هم طوي را ريا طا يأت كو نا نب ةد ونا -5

 ا ا 0 قيدصلا ركب وبأ - ؟

 EY ا و وو و لا قوش ب يحج و ةفيذح نب مهج وبأ 8

 EF و و ملا ا وال ول ES os ثراحلا نب ميهج وبأ -4

 EE SOILD OCS ا يردخلا ديعس وبأ ٥-

 E E SO نامسلا حلاص وبأ -5

 900 م مو هوو وما OILED عيبرلا نب صاعلا وبأ -۷

 E. ARISES SSS ىعبر نب ةداتق وبأ -۸

 AN ROEDER A ىمرجلا ةبالق وبأ -4

 EE O O قوديلا دوغ ونا +1

 i QENDIL OE ديزي نب ديعس ةملسم وبأ ١١-

 O ااا O E ىرعشألا ىسوم وبأ ١-

 E IDE ا ااا ةيمأ ىبأ نب رضنلا وبأ - ١

 VY ا 00 ا SDSS ةريره وبأ - ٤

 NE MEDELITE رسولا او ف هن وحيل كلاف. ني نيننأ -8

 NS و ومال ا فاجر لوا و ل نا تا ا يوتا ني ب ل بزاع نب ءاربلا ١5-

 OE O E E O O حابر نب لالب -۷

 IE ا و ل لج م قل ل ا ىدانبلا تنا +18

 TT وا اوف نوم ج3 41 ابق حقل 1601 1 ودام قنا يافا يق حقا ةرمس نب رباج -4

 I اا ا ا هللا دبع نب رباج -

 IN 0 و ع وقنا سل ا ال الا 1 بلال ل وزب تقلل اها 1 ا عز 6 و د معطم نب ريبج ١-

 ا O O 0001000 هللا دبع نب بدنج -5



 ٥- ز 11 مقرأ نب ديز ] ] 1 131707001

  -5عوكألا نب ةملس 108 ] 1] 1 111111

 تا ل يا ا ل ل ا ل E تاوحخ نب حلاص ۳1

 NELLIS EAR EISELE 1 ب تماصلا نب ةدابع -۲

 ORNS ا ل باطخلا نب رمع نب هللا دبع -”5

 هر كلا اذه او دك ل هم عم ل EEE دع هقول طماع SRE صاعلا نب ورمع نب هللا دبع -۷

 BEELER SUD ب يا سو Ss ةنيحب نب كلام نب هللا دبع -۸

 TT دوعسم نب هللا دبع -4

 CES ESILE ا اا ةرجع نب بعك - 1



 ماكحألا ةدمع حرش مايفألا هيينت

 E SLC RE نايفس ىبأ نب ةيواعم -4

 ل ا ا ل ا ا ب ا ا ا ل ةبعش نب ةريغملا - ٠

 O ا CSET TONES SST AS ىشاجنلا ١-

 .E SDE OS ةريغملا ىلوم دارو -۲

 OV رو ماو لل ب ا و ل انا وام كوة حو مرا واي ع ند نامور نب ديزي - ۴۳

 دج تلادل ءرجلا

 O CES EGS SATE ريبج نب دايز ١-

 NE lle bea CEMETERIES ليمج نبا 2

 OV SCID LLDCS E تا و ۳

 EE MOSUL EAS يراصنألا بويأ وبأ -

 AS eALERTS LE ELS SRS دعس نب لهس “9

 فلل وا و رو لا واوا راما نارمع نب رصن ةرمج وبأ -1

 EV 0 و راو وول اح وو اهو وب رح ELS ةماثج نب بعصلا ¥

 ME اف واما ال الة بال ع جاو را يملا نر رورو عل وو لاك لئلا كاد ءادردلا وبأ -۸

 ا ]1 Ea هللا ديبع نب ةحلط -4

 ا ا 0 OS ئردخلا ديغس وبأ ١4-

 وال مم ا يا ا ا بلطملا دبع نب سابعلا ١-

 E يو واف ا الا ااا او اول وتلا قا ع وجزم جم نط ورمع نب دليوخ حيرش وبأ ١5-

 EE لا ل م اا ا جاو ب يس مل ركب ىبأ نب نمحرلا دبع ١5-

 AV ars ECE O رهزأ نبا ىلوم ديبع وبأ -4

 ۹% O رهزأ نبا نمحرلا دبع -6

 3 ا ا ىعبر نب ثراحلا ةداتق وبأ -5

 EC ا هنا E ىعخنلا ديزي نب نمحرلا دبع ~۷

 e ا ا ا TT TT TTT TTT و لم دوا -1۸

 و ا 0 6 ER نينح نب هللادبع -4



 ١غ-

- 



 ماسكحألا ةدصع حرش ماسهفألا هيت

 تيدحلا مقر مسالا

 TPT ا ones نينمؤملا مأ ةشئانع 5

 ا 0 0 E ا جر ىبنلا تنب ةمطاف -۷

 + ىناثلا ءزجلا ٭

 E < هللا لوسر تن تز كنب ةماما ا

 E DE O Cn ا يبنلا جوز ةبيبح مأ -؟

 EE ا 0 0 ز ز ز :...... . . منيع يبنلا جوز ةملس مأ -#



 3 تلاثلا ءزجلا 2

E ب OD Te Rl E ةيمأ يبأ نب دنه ةملس مأ -١ 



 : باتك نم ةنولملا ة ديدجلا ةنسنلا

 زورشبلاةرما
 ةا

 فيلأت
 هيمي

 ` ليعيالاة بكم 2 ءهباحصلاة بكم
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